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Răspuns 1 

1. Situațile financiare anuale: https://primariabt.ro/storage/2020/07/SITUATII-FINANCIARE-
UAT-2022-Trimestrul-IV.pdf

2. Bugetul pentru anul în curs aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 26 ianuarie
2023: https://primariabt.ro/monitorul-oficial-local/hotararile-autoritatii-deliberative/hotararile-
consiliului-local/

3. Lista de investitții pe anul curent este Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 26
ianuarie 2023: https://primariabt.ro/monitorul-oficial-local/hotararile-autoritatii-
deliberative/hotararile-consiliului-local/

4. Detalierea cheltuielilor conform cladificației economice este Anexa 1 – cheltuieli, la Hotărârea
Consiliului Local nr. 15 din 26 ianuarie 2023: https://primariabt.ro/monitorul-oficial-
local/hotararile-autoritatii-deliberative/hotararile-consiliului-local/

5. Situația privind serviciul datoriei publice și calculul gradului de indatorare existent
https://primariabt.ro/informatii-de-interes-public/buget/finantarii-rambursabile/

6. Contul de execuție pentru ultima lună încheiată (31.01.2023) – Atașat scanat
7. Nivelul arieratelor și măsurile luate de AAPL ( la ultima lună încheiată): NU ESTE CAZUL
8. Certificat de atestare fiscala – Atașat
9. Lista litigiilor în care clientul are calitate de debitor, pârât, întimat cu menționarea cuantumului

debitelor datorate și stadiul loc actual – Atașat scan
10. Situația proiectelor realizate până în prezent – Atașat
11. Copii ale obligațiilor de plată curente ale autorității publice locale  - Atașat
12. Registrul datoriei publice locale ( Registrul garanțiilor locale nu se întocmește întrucât
municipiul Botoșani nu a garantat împrumuturi): https://primariabt.ro/informatii-de-interes-
public/buget/finantarii-rambursabile/
13. Programul de investiții  publice al UAT: Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 26
ianuarie 2023: https://primariabt.ro/monitorul-oficial-local/hotararile-autoritatii-
deliberative/hotararile-consiliului-local/
14. Declarație factori calitativi
15. Documentația tehnico-economică a investițiilor pentru realizarea cărora se solicită împrumutul
- atașat

Alte precizări: 
- Creditul de investiții are ca scop finanțarea contribuției proprii în cadrul proiectului

Consolidarea și Restaurarea Teatrului „Mihai Eminescu” din municipiul Botoşani – cod SMIS
125026

- Rambursare lunara, pe data de 15
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RornAni+
Judrlnl Botoqani
l4uniilpiul Batepc'ni

CF: 337?882

ll4ima
Cosmin llo ndrei

Srtuafie cu litigiile pe rol in care Municipiul Boto
pdrit, prin care s-au solicitat la plati sume le bani

Secretar general,
Ioan Apogtu

de

I

Nr.
Crt.

Reclamant PdrAt obiect Suma solicitat[

URBAN SERV SA Municipiul
Botogani - prin
primar

Acfiune in daune
contractuale
13s09119312022

707.478,42lei cu
TVA

2. SC MODERN
CALOR SA

Municipiul
Botogani - prin
orimar

AcJiune in daune
contractuale
382t40t2022

816.568,23 lei

J. ANL Bucuregti Primaria
Municipiului
Botogani - prin
primar

Pretenfii
120814012020*

500.000 lei

4. Belvedere Primarul
Municipiul

Botogani, Consiliul
localBotosani

Obligatia de a face
* daune

61014012022**

500.000 lei

5. Ligneanu Cristinel Municipiul
Botogani - prin

primar

Acfiune in
r[spundere
delictuala

r1563t193t2020

7605 lei

6. SC Omniasig Viena
Insurance

Municipiul
Botoqani - prin

primar

Acfiune in
r[spundere
delictuala

108171t9312020

17.500 lei

PrenumeleAllumele Functia Serviciul Semndt al / Data
Oana Gina Georsescu Sef Servidiu iuridic Serviciul Juridic Contencios '-Z 17.02.2023
Bogdan Munteanu Consilier Juridic Serviciul Juridic Contencros "\- 17.02.2023
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 ANEXA B 
 

 
PROIECTE  ȘI  INVESTIŢII ÎN CONTINUARE ŞI NOI - FINANŢATE DIN FONDURI EUROPENE 

 
 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

 
Denumirea proiectului  

și/sau  
a investiţiei 

Valoarea 
totală a 

investiţiei, 
conform 

contractului 
de finanţare 

semnat 
 

-mii lei- 

 
 

Programul de 
finanţare din 

fonduri europene 

Stadiul 
investiţiei  

(%) 
 

/ etapa 
la 
 
 

Data începerii 
investiţiei şi 

data 
finalizării 
investiţiei, 
conform 

contractului 
de finanţare 

semnat 

Alte 
 observaţii 

1 JUDEŢUL BOTOŞANI-CONSILIUL JUDEŢEAN      
1  Fazarea proiectului extinderea și modernizarea 

sistemelor de alimentare cu apă și canalizare- 
epurarea apelor uzate în județul Botoșani 

303.502,226 POIM 
2014-2020 

Axa prioritară 3.2: 
Dezvoltarea 

infrastructurii de 
mediu în condiții 
de management 

eficient al 
resurselor 

92,92% 
 

15.12.2016 
31.12.2023 

Contractul de 
Lucrări: Extinderea 
rețelelor de 
canalizare în 
aglomerarea Vorona 
– BT-CL-08 a fost 
semnat în data de 
12.10.2020;  
În urma emiterii 
Ordinului 
Administrativ de 
începere nr. 
1/16.12.2020 și 
conform 
prevederilor 
acestuia, lucrările 
Contractului 
demarează în data de 
08.01.2021. 
Valoarea 
Contractului semnat 
este de 
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65.239.094,86 lei, 
fără T.V.A. 

2  Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a 
documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din 
judeţul Botoşani, în perioada 2014-2020. 

13.091,656  
fără TVA 

 

Programul 
Operaţional 

Infrastructura  
Mare 
POIM 

Se efectuează 
revizuirea 

Studiului de 
Fezabilitate 

pentru Proiectul 
Regional, în 

conformitate cu 
observațiile 

primite din parte 
experților Băncii 

Europene de  
Investiții 

30.07.2019 
31.12.2022 

 

Contractul de 
Servicii nr. 2328: 
”Sprijin pentru 
pregătirea aplicaţiei 
de finanţare şi a 
documentaţiilor de 
atribuire pentru 
Proiectul regional 
de dezvoltare a 
infrastructurii de 
apă şi apă uzată din 
judeţul Botoşani, în 
perioada 2014-
2020” a fost semnat 
în data de 
12.02.2020.  
Valoarea 
Contractului semnat 
este de 
12.489.249,21 lei 
fără TVA. 
In data de 
02.04.2021 a fost 
semnat actul 
adițional nr.1 la 
Contractul de 
servicii nr. 
2328/12.02.2022;  
În data de 
16.12.2021 a fost 
semnat actul 
adițional nr. 2 la 
Contractul de 
servicii nr. 
2328/12.02.2022. 
În data de 
30.09.2021a fost 
semnat actul 
adițional nr. 3 la  
Contractul de 
servicii nr. 
2328/12.02.2022. 
În data de 
10.02.2022 a fost 
semnat actul 
adițional nr. 4 la  
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Contractul de 
servicii nr. 
2328/12.02.2022. 
În data de 
01.03.2022 a fost 
semnat actul 
adițional nr. 5 la  
Contractul de 
servicii nr. 
2328/12.02.2022. 

3  Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 2: 
Botoşani- Iaşi 
(modernizarea a 106,265 km drumuri județene din 
judeţele Botoşani şi Iaşi, reabilitarea a 9 poduri 
existente, construirea a 3 poduri noi, amenajarea a 5 
treceri la nivel cu calea ferată, etc.). 
Patru tronsoane de drum județean vor intra în etapa de 
modernizare. Acestea vor lega 14 localități: Albești, 
Blândești, Călărași, Dângeni, Dobârceni, Gorbănești, 
Hănești, Hlipiceni, Lunca, Mihălășeni, Răuseni, 
Sulița, Todireni, Trușești și până la 
localitatea Șipote din Iași. 

538.408,190 POR 
2014-2020 

Axa Prioritară 6: 
Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere 
de importanță 
ommunal, 

Prioritatea de 
Investitii 6.1: 

Stimularea mobilității 
regionale prin 

conectarea nodurilor 
secundare și terțiare 

la infrastructura 
Ten-T, 

ommunal a 
nodurilor 

multimodale 

Lot 1= 90 % 
Lot 2= 45 % 
Lot 3= 80 % 

 

24.11.2017 
31.12.2023 

 

 

4  Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri 
Urgențe din strada Marchian nr. 11, Botoșani      
 
Extindere,  P+1 
Suprafaţa desfăşurată = 930,8 mp   

11.530,600 POR 
2014-2020 

Axa Prioritară 8: 
Dezvoltarea 

infrastructurii 
sanitare și sociale, 

Prioritatea de 
investiții 8.1 – 

Investiţii în 
infrastructurile 

sanitare şi sociale 
care contribuie la 

dezvoltarea la nivel 
naţional, regional şi 

local, reducând 
inegalităţile în ceea 
ce priveşte starea de 

sănătate şi 
promovând 

90% 12.01.2018 
28.02.2021 
31.08.2022 

Conform 
Contractului de 
finanțare 
4.202 din 
03.05.2019 
-s-au finalizat 
lucrările de execuție; 
-în cadrul procedurii 
de achiziție a 
dotărilor, a fost  S-a 
atribuit Lotul de 
echipamente 
medicale, contract 
de furnizare dotări; 
- s-a scos la licitație 
achiziția pentru 3 
loturi, anunț nr. 
CN1044333/28.06.2
022: Lot I - 
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incluziunea ommun 
prin îmbunătăţirea 

accesului la serviciile  
sociale, ommunal și 
de recreere, precum 

și trecerea de la 
serviciile 

instituționale la 
serviciile prestate de 

comunităti, 
Obiectivul Specific 
8.2 – Îmbunătățirea 

calității și a eficienței 
îngrijirii spitalicești 

de urgență 
Operațiunea B – 
Unități de primiri 

urgențe 

Echipamente 
medicale 1, Lot II 
Mobier lemn, Lot III 
Mobilier metal 
 
 
 

5  Modernizarea şi Dotarea Ambulatoriului din Cadrul 
Secţiei Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului 
Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani 

3.548,146 Programul 
Operaţional 

Regional POR 
2014-2020 

Axa Prioritară 8: 
Dezvoltarea 

infrastructurii 
sanitare și sociale, 

Prioritatea de 
investiții 8.1 – 

Obiectivul Specific 
8.1 Creșterea 
accesibilității 
serviciilor de 

sănătate, comunitare 
și a celor de nivel 

secundar, în special 
pentru zonele sărace 

și ommuna, 
Operațiunea 

A–Ambulatorii 

93,50% 23.08.2018 
31.03.2021 
31.12.2021 
30.06.2022 
31.12.2022 

Conform 
Contractului de 
finanțare nr. 4.462/ 
24.06.2019 
-a fost încheiat 
Actul adițional nr. 3 
la Contractul de 
finanțare, prin care 
se prelungește  
perioada de 
implementare a 
proiectului până la 
data de 31.12.2022; 
- au fost încheiate 4 
Contracte de 
furnizare de 
echipamente 
medicale; 

-  a fost reluată 
procedura de 
achiziție de 
echipamente 
medicale pentru 3 
Loturi neadjucate 

6  Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secţiei Exterioare 
Pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă 
„Mavromati” Botoşani 

3.701,440 Programul 
Operaţional 

Regional POR 
2014-2020 

Axa Prioritară 8: 

89% 23.08.2018 
30.11.2020 
30.11.2021 
30.11.2022 

Conform 
Contractului de 
finanțare nr. 4948/ 
29.11.2019; 
-în cadrul procedurii 
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Dezvoltarea 
infrastructurii 

sanitare și sociale, 
Prioritatea de 
investiții 8.1 – 

Obiectivul Specific 
8.1 Creșterea 
accesibilității 
serviciilor de 

sănătate, comunitare 
și a celor de nivel 

secundar, în special 
pentru zonele sărace 

și ommuna, 
Operațiunea  

A–Ambulatorii 

de achiziție a 
dotărilor, 6 Loturi 
sund adjudecate, din 
care 4 Loturi de 
echipamente medical 
și mobilier sunt  
-în data de 
18.12.2021 a fost 
reluată procedura de 
licitație pentru 
contractul de 
furnizare dotări, 
aferente Loturilor 
neadjudecate. 
 

7  Rețea educațională transfrontalieră între Județul 
Botoșani România și Raionul Hliboca Ucraina. 

1.331,070 POC RO-UA 
2014-2020 
Programul 

Operaţional Comun 
România-Ucraina  

 

60% 01.01.2019 
31.06.2021 
31.12.2021 
28.02.2023 

Conform  
Contractului de 
finanțare nr. 
2SOFT/1.1/112 din 
31.12.2019: 
-au fost finalizate 
Contractele de 
execuție a lucrărilor 
și  de dirigentare de 
șantier pentru 
Construire teren de 
sport 
multifuncțional-la 
Școala Profesională 
Specială “Ion Pillat” 
Dorohoi; 
-a fost reluată 
procedura de 
achiziție publică 
pentru dotări 
aferente Loturilor 
neadjudecate. 

8  Sprijin pentru implementarea de instrumente 
anticorupție în administrația Județului Botoșani 

312,320  Programul 
Operațional  
Capacitate 

Administrativă 
POCA 

2014-2020 

80% 05.10.2021 
05.02.2023 

Conform 
Contractului de 
finanțare nr. 
583/05.10.2021; 
-au fost încheiate 
toate contractele 
aferente proiectului - 
sunt în derulare 

9  Îmbunătățirea siguranței pacienților și asigurarea 1.717,005 POIM 89,98% 01.02.2021 Conform 
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condițiilor optime de spitalizare în contextual crizei 
sanitare Covid-19 în cadrul Secției Boli Infecțioase a 
Spitalului Județean de Urgență “Mavromati”  
Botoșani 

2014-2020 
Creșterea 

capacității de 
gestionare a crizei 
sanitare Covid-19 

31.12.2021 
31.12.2022 

Contractului de 
finanțare nr. 
925/03.02.2022: 
- s-au finalizat toate 
contractele de 
lucrări; 
-s-a realizat 50%  
din  contractul de 
servicii de informare 
și promovare 

10  Creșterea capacității Spitalului Județean de Urgență 
Mavromati Botoșani de gestionare a crizei sanitare 
Covid-19 
Beneficiar-Spitalul Județean de Urgență Mavromati 
Botoșani 

19.404,818 POIM 
2014-2020 
Creșterea 

capacității de 
gestionare a crizei 
sanitare Covid-19 

Semnat 
contract de 
finanțare 

Februarie  
2022 

 

11  “Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru 
pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 
programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate 
urbana, regenerare urbana, centre de agrement/baze 
turistice (tabere scolare), infrastructură și servicii 
publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu 
cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes 
județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri 
de legătură”, cod SMIS 145313 
 
Fișă de proiect ,,Modernizarea infrastructurii rutiere 
de drum județean  DJ 282 dintre localitățile: Hănești, 
Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut 
cu conectivitate directă la  Vama transnațională 
Rădăuți Prut cu Republica Moldova” 

3.468,520 PO  
Asistență Tehnică 

2014-2020 

În 
implementare 

18.04.2019 
31.12.2022 

Finanțare 
documentație 
tehnico-economică 
 
Proiectul este 
implementat în 
parteneriat cu ADR 
NORD-EST-Lider 
de Parteneriat;    
 -Contract de 
finanțare nr.1.1.152 
din data de 
13.07.2021; 
-s-a semnat 
contractul de 
achiziție pentru 
elaborarea 
documentațiilor 
tehnico economice 

12  Modernizarea, extinderea și valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, precum și modernizarea și 
extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurii 
conexe ei din cadrul ,,Memorialului Ipotești - Centrul 
Național de Studii Mihai Eminescu” din județul 
Botoșani 

765,720  Programul 
Operațional 

Asistență Tehnică 
2014-2020 
(Finanțare 

Documentație 
tehnico-

economică) 
 

Proiectul  
este în 

implementare 

18.04.2019 
31.12.2022 

-Proiectul este 
implementat în 
parteneriat cu ADR 
NORD-EST-Lider 
de Parteneriat;    
-Contract de 
finanțare nr.1.1.152 
din data de 
13.07.2021; 
-s-a semnat 
Contractul de 
servicii de elaborare 
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a documentațiilor 
tehnico-economice 

13  Asistență tehnică pentru proiectul Investiții 
complementare Sistemului de Management Integrat al 
Deșeurilor 

1.000,000 
EURO 

POIM  
2014/2020 

încheiere 
contract de 
finanțare 

07.07.2022 
31.12.2023 

-Se vor elabora 
studii privind 
compoziția 
deșeurilor generate 
de botoșăneni și 
estimarea 
potențialului de 
colectare separată a 
biodeșeurilor, dar și 
a potențialului de 
compostare 
individual 
-Vor fi elaborate 
documentele 
tehnico-economice 
în vederea accesării 
de fonduri în cadrul 
POIM 2014-2020, 
precum și cererea de 
finanțare, inclusiv 
asigurarea asistenței 
tehnice pe perioada 
de verificare și 
evaluare a aplicației 
de finanțare 

14  Renovare integrată prin consolidare seismică și 
renovare energetică moderată a sediului SPCEP 
Botoșani  

3.981.222,79 
lei 

PNRR 
Componenta 5 – 
Valul Renovării 

 20.10.2022  

15  Renovare energetică moderată a cladirii Secției 
Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului 
Județean de Urgență Mavromati Botoșani  

 23.525.780,21 
lei 

PNRR 
Componenta 5 – 
Valul Renovării 

 20.10.2022  

16  Actualizarea Planului de Amenajarea Teritoriului 
Județean Botoșani și transpunerea în format GIS 

1.388,349 PNRR 
Componenta 10-

Fondul Local 

   

2 MUNICIPIUL BOTOŞANI      
1  Consolidarea și Restaurarea Teatrului „Mihai 

Eminescu” din municipiul Botoşani – cod SMIS 
125026 
 

23.944,060 
22.327,211 
Contribuția 

locală 
(5.136.556 

EURO) 

POR 
2014-2020 
/Axa 5/1 

10% 25.10.2018 
31.10.2021 

 

Semnat contract de 
finanțare  
nr.3348/25.10.2018 

2  Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a monumentului 7.258,269 POR 98% 12.02.2018  
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istoric Ansamblul Bisericii Sf. Gheorghe – Botoşani  2014-2020, 
Axa Prioritară 5/1 

11.02.2023 
 

Contract execuție 
lucrări nr. 15967/ 
28.07.2020 cu durata 
de 24 luni, acte 
aditionale de 
prelungire 

3  Proiect „Întoarcerea la rădăcinile comune”, 2 
SOFT/1.1./133 
Proiectul prevede printre altele amenajarea Muzeului 
Multimedia Diversității Culturale Autohtone 
Proiect derulat în parteneriat cu municipiul Ivano 
Frankivsk (UA) și Direcția Județeană pentru Cultură 
Botoșani 

938.560,00 
EURO 

520.800,00 
EURO  

ptr Municipiul 
Botoșani 

POC 
RO-UA 

2014-2020 

40% 04.02.2020 
26 luni 

Contract de finanțare 
semnat în 04.2.2020 

4  Construire și echipare creșă pentru educația timpurie 
antepreșcolară cartier ANL Cișmea, cod SMIS127792 
- crearea unei noi unități de învățământ 
antepreșcolar (clădire creșă) în Municipiul Botoșani 
în suprafață de 821,92 mp 
- amenajarea de spații verzi, alei pietonale și loc de 
joacă în suprafață de 326 mp și trotuare în suprafață 
de 350 mp în Municipiul Botoșani 

3.272.,012 POR 
2014-2020 

Axa prioritară 4 
Sprijinirea 

dezvoltării urbane 
durabile 

/4.4 
 

60,83% 13.02.2018 
31.08.2022 

55 luni 
 

Contract de finanțare 
nr. 6475/30.12.2020 
Contract de lucrări 
încheiat. 
 

5  Amenajarea zonei de recreere strada Vârnav nr. 17 A 
în municipiul Botoșani 
Extinderea Parcului Mihai Eminescu: 
-alei-908 mp 
-spații verzi – 1.854 mp 
-pistă de alergare – 307 mp 
-fântână arteziană, 2 cișmele, bănci, sistem de 
iluminat 

3.372,012 
 cu TVA 

POR 
2014-2020 

Axa 4/ 
măsura 4.2. 

10% 05.05.2020 
31.10.2022 

57 luni 
 

Contract de finanțare 
nr. 5376/05.05.2020 
Ordin de începere a 
lucrărilor cu data de 
19.11.2021 

6  Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin 
reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului 
public local de călători cu tramvaiul – Reabilitare cale 
rulare traseu 101/cod SMIS 127782 

91.470,947 POR 
2014-2020 

 

0,01% 24.12.2019 
31.12.2023 

Contract de finanțare 
nr. 5039/24.12.2019 

7  Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin 
reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului 
public local de călători cu tramvaiul – Reabilitare cale 
rulare traseu 102/cod SMIS 127783 

91.271,617 POR 
2014-2020 

 

0,01% 17.07.2020 
31.12.2023 

 

Contract de finanțare 
nr. 5.718/ 
17.07.2020 

8  Achiziție mijloace de transport public-tramvaie 18 m, 
Botoșani / cod SMIS 128115  - municipiul Botoșani 
este partener cu MLPDA 

86.863,840 POR 
2014/2020 

2018/4/4.1/3 

0,01% 01.01.2019 
31.12.2022 

Procedură derulată 
de MDLPA 
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9  Proiect “Amenajare versant Pacea” 
Aventura Parc – spații de agrement, construcții pentru 
socializare și relaxare, grup sanitar, alei și trotuare 

14.054,814 
(3 milioane 

EURO) 

POR 
2014/2020 

Axa prioritară 4 
Sprijinirea 

dezvoltării urbane 
durabile 
Axa 4.2. 

4,91% 13.02.2018 
31.07.2022 

54 luni 

Contract de finanțare 
nr. 5133/03.03.2020 
 

10  Proiect Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 22-
cod SMIS 127790 
-modernizare și reabilitare corp clădire C1-961 mp 
-loc de joacă-855 mp cu mobilier corespunzător 
-alei pietonale – 1.139,50 mp 
-spații verzi – 986,50 mp 

3.112,757 POR 
2014-2020 

Axa prioritară 4 
Sprijinirea 

dezvoltării urbane 
durabile 

/4.4 

20% 13.02.2018 
30.06.2021 

41 luni 
 

Contract de finanțare 
nr. 4791/24.09.2018 

11  Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale 
a comunităților marginalizate – amenajare zonă 
recreere Str. Adrian Adamiu FN în municipiul 
Botoșani, - SMIS 127786 
 

2.331,830 POR 
2014-2020 

Axa prioritară 
 4/4.3 

 

20% 13.02.2018 
30.04.2022 

Contract de finanțare 
nr. 5016/24.12.2019 

12  Reabilitare și modernizare Gradinița “Șotron” 3.151,750 POR 
2014-2020 

Axa prioritară 4/4.4 

10% 01.10.2017 
31.12.2021 
30.06.2023 

69 luni 

Contract de finanțare 
nr. 5239/06.04.2020 

13  Reabilitare și modernizare Grup Scolar ”Petru Rareș” 
Botoșani, cod SMIS 127793 
-Reabilitarea / modernizarea / echiparea clădirii C11 
cu destinație de „Corp B învățământ P+1”, în 
suprafață totala de 638 mp, până în anul 2021. 
-Reabilitarea / modernizarea / echiparea clădirii C17 
cu destinație de „atelier”, în suprafață totală de 318 
mp, inclusiv dotarea acesteia cu echipamente 
specifice învățământului tehnic și profesional, până în 
anul 2021 
-Reabilitarea / modernizarea clădirii C8 cu destinație 
de „sală de sport”, în suprafață totală de 231 mp, până 
în anul 2021 

5.666,319 POR 
2014-2020 

Axa prioritară 
4/4.5 

10% 25.03.2020 
31.12.2021 

47 luni 

Contract de finanțare 
nr. 5235/25.03.2020 

14     Creșterea siguranței pacienților Spitalului de 
Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui 
sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu 
acoperire totală și înlocuirea instalației electrice 

6.560.926,79 POIM 2014-2020 10% 01 iulie 2021-
31.12.2023 

Contract de finantare 
nr. 1683 din 
06.09.2022 
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15  Eficiență și performanță în administrația publică 
locală a Municipiului Botoșani, cod SIPOCA 
830/MySMIS2014 135796 

2.912,600 POCA 
2014-2020 

 19.06.2020 
18.10.2022 

28 luni 

Contract de finanțare 
nr. 518/19.06.2020 

16   ZUM BT PLUS- Un plus de siguranta pentru 
comunitatile marginalizate din Mun. Botosani 

3.028.398,40 
lei 

Programul 
Operational Capital 
Uman 2014-2020 

10% 08.09.2022 - 
07.12.2023 

Contract de finantare 
nr. 
18918/07.09.2022 

17  Parteneriat româno-ucrainean pentru atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice , 2 SOFT/1.2./63 
1. Dezvoltarea conceptului Agenției pentru 
Managementul Energiei în parteneriat cu cel puțin 
două universități, două autorități publice locale și trei 
companii locale cu un număr mai mare de 200 de 
angajați;  
2. Înființarea Centrelor pentru Promovarea Inovării în 
Ivano-Frankivsk (UA) și Botoșani (RO) 

276.092,000 
EURO 

82.272,000 
EURO  
pentru 

Municipiul 
Botoșani 

POC  
RO-UA  

2014-2020 

30% 01.11.2020 
24 luni 

Semnat contract de 
finanțare la data de 
31.10.2020 

18  RESPONSE – integRatEd Solutions for Positive 
eNergy and reSilient CitiEs, cod 957751 

23.558.447,250  
Euro 

(299.000 Euro 
Municipiul 

Botoșani) 

Orizont 2020 
(Horizon 2020) 

20% 31.08.2020 
31.08.2025 

 Contract de 
finanțare semnat in 
31.08.2020   

19  Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale 
a comutăților marginalizate – amenajare  zonă de 
recreere Adrian Adamiu nr. 12B în Municipiul 
Botoșani” – SMIS 127787 

1.048,801 POR  
2014-2020 

Axa 4/ Prioritatea 
de investiții 4.3., 

O.S. 4.3. 

10% 16.02.2021 
31.10.2022 

Contract de finantare 
nr. 6438/16.02.2021 

20  Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale 
a comutăților marginalizate – amenajare  zonă de 
recreere Aleea Nucului nr. 12” – SMIS 127789 

1.925,904 POR  
2014-2020 

Axa 4/ Prioritatea 
de investiții 4.3., 

O.S. 4.3. 

10% 08.03.2021 
30.11.2021 

Contract de finantare 
nr. 6737/08.03.2021 

21  Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la 
nivelului mun. Botoșani pt perioada 2009 – 2028 în 
scopul conformării la legislația de mediu și creșterii 
eficienței – etapa II (creșterea eficienței în sistemele 
centralizate de transport și distribuție a energiei 
termice în orasele selectate și în alte orașe – proiecte 
noi) 

42.861,035 POIM  
2014-2020 

2% 13.01.2022 
30.06.2023 

Contract de finanțare  
semnat 13.01.2022 

22  Asfaltarea strazilor Izvoarelor, Vâlcelei și Zimbrului 
– din Spatele Cartierului Împărat Traian, municipiul 
Botoșani 

6.176,914 POR  
2014-2020 

30% 17.02.2022 
16 luni 

Semnat 
 contract de finanțare 
17.02.2022 
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23  Eminescu – One Culture, One Route in Botosani – 
Balti Cross Border Arya ( Eminescu – O cultură, o 
rută, in zona transfrontalieră Botoșani – Bălți ) – RO-
MD  

758,218  POC RO-MD 
2014-2020 
Program 

Operational  
Comun România- 

Republica  
Moldova  

20% 13.08.2021 
13.08.2023 

Contract de finanțare 
semnat 13.08.2021 

24  EDUSIG – Educație în siguranță în mun Botoșani 
(REACT – EU- Consolidarea capacității unităților de 
învățământ de stat în vederea gestionării situației de 
pandemie generată de virusul SARS – COV- 2)  

7.916,041  POIM  
2014-2020 

40% 02.03.2022 
31.12.2022 

Contract semnat în 
02.03.2022 

25  Creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și 
îmbunătățirea aspectului peisagistic al teritoriului 
SDL prin reamenajarea spațiilor publice urbane (GAL 
axa 9.1) – Amenajare spații recreere in ZUM Centrul 
Vechi și ZUM Parcul Tineretului, 
Crearea/reabilitarea/ modernizarea spațiilor publice 
urbane – modernizarea utilităților publice – 
modernizarea iluminatului public urban, Amplasarea 
de ggreg de supraveghere wireless pe teritoriul SDL 
– POR GAL Axa 9 

3.028,398 POR  
2014-2020 

Axa 9 

5% 18.05.2022 
30.09.2023 

Contract semnat în 
18.05.2022 

26  Amenajare spatiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic 
(POR/2019/9/9.1/1/7 regiuni, axa prioritară 9, 
prioritatea de investiții 9.1 – DLRC (CLLD)) 
 

693,851  POR 
2014-2020 

 26.01.2022-
31.12.2023 

Contract semnat în 
data de 26.01.2022 

27  Amenajare peisagistica a teritoriului SDL, inclusiv a 
sensurilor giratorii 

926.542,46 POR 2014-2020 5% 17.10.2022-
31.12.2023 

Contract de finantare 
7990/14.10.2022 

28  Infiintarea a minim 2 terenuri de joaca si a unui teren 
de sport , precum si reabilitarea a minim 2 terenuri de 
joaca existente pe teritoriul SDL, inclusiv 
achizitionare de mobilier urban specific 

712.725 POR 2014-2020 10% 11.10.2022-
31.12.2023 

7968/11.1.2023 

29  Construire imobil locuințe sociale în municipiul 
Botoșani – S+P+4E – 20 locuințe 
Aleea Parcul Tineretului fn 

7.910,751 POR 
2014-2020 

20% 29.08.2022-
31.12.2023 

Contract de finanțare 
semnat în data de 
29.08.2022 

30  Reabilitare centru comunitar integrat, reabilitare si 
dotare sali pentru servicii educaționale pentru copii 
aflați în risc de abandon scolar/ a doua sansa si 
reabilitare spatiu pentru servicii de ocupare si 
calificare 

4.014.712,30 POR 2014-2020 3% 17.10.2022 
31.12.2023 

Contractv de 
finantare 
7989/14.10.2022 
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31  Construire cresa mica in Localittea Botosani, Str. Pod 
de Piatra, nr 88A, Judetul Botosani, Municipiul 
Botosani 

 PNRR 
Componenta 15-

Educație 

1% 05.09.2022 
31.12.2025 

Contract de finanțare 
semnat în data de 
05.09.2022 

32  Înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar 
(CAV) în municipiul Botoșani (strada IC Brătianu) 

4.500,000 PNRR 
Componenta C3-
Managementul 

Deșeurilor 

3% 20.10.2022-
30.09.2024 

Contract C3 
1A151145/20.10.202
2 

33  Închidere SST neconforme în Municipiul Botoșani, 
județul Botoșani 

2.499.898,95 
euro 

SEE 2014-2020, 
RO-MEDIU 

2% 24.11.2022 
30.04.2024 

Contract finantare 
25247/BT/ 
24.11.2022 

34  Modernizarea transportului public la nivelul Zonei 
Urbane Funcționale a Municipiului Botoșani prin 
achiziția de autobuze ecologice – 11 autobuze 
electrice, 13 stații de încărcare lentă la autobază și 4 
stații de încărcare rapidă pe traseu 

5,3 milioane 
EURO 

PNRR 
Componenta 10-

Fondul Local 

0,5% 20.10.2022 
30 iunie 2026 

Contract de 
finantare 
13528/20.10.2022 

35  Rețea de stații inteligente și modernizarea 
transportului public la nivelul Zonei Urbane 
Funcționale a Municipiului Botoșani – Prevede stații 
de autobuz dotate cu totemuri digitale, 10 automate de 
emitere tichete călătorii/ încărcare carduri, software e-
ticketing, software informare călători 

1,0 milion 
EURO 

7.088,195 

PNRR 
Componenta 10-

Fondul Local 

0% 36 luni Aprobat, se asteapta 
semnarea 
contractuui de 
finantare 

36  Susținerea transportului alternativ prin realizarea unui 
circuit de piste de biciclete la nivelul municipiului 
Botoșani  
-11 km piste 

11.716,026 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

1% 36 luni Contract de finantare 
semnat in decembrie 
2022 

37  Renovare energetica a cladirilor publice- Colegiul 
National Mihai Eminescu 

21,668,567.5
8 

PNRR 10% 36 luni Contract 
122490/31.10.2022 

38  Renovare energetica a cladirilor publice- Liceul de 
Arta Stefan Luchian 7,230,839.82 

Componenta 5 –
Valul Renovării 

10% 36 luni Contract 
123566/02.11.2022 

39  Renovare energetica a cladirilor publice- Scoala 
Gimnaziala nr. 10 8,080,816.63 

PNRR 10% 36 luni Contract nr. 
117627/17.10.2022 

40  Renovare energetica a cladirilor publice- Scoala 
Gimnaziala nr. 12 7,081,581.59 

Componenta 5 –
Valul Renovării 

10% 36 luni Contract nr. 
123568/02.11.2022 

41  Renovare energetica a cladirilor publice- Scoala 
Gimnaziala nr. 13 

11,846,166.4
4 

PNRR 10% 36 luni Contract nr. 
117555/17.10.2022 

42  Renovare energetica a cladirilor publice- Gradinita nr. 
19 4,182,129.01 

Componenta 5 –
Valul Renovării 

10% 36 luni Contract nr. 
123586/02.11.2022 

43  Renovare energetica a cladirilor publice- Scoala 
Gimnaziala nr. 7 Botosani 

12,177,637.4
2 

PNRR 10% 36 luni Contract nr. 
117390/17.10.2022 
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44  Renovare energetica a cladirilor publice- Liceul de 
Arta Stefan Luchian- ATELIER 1,113,337.52 

Componenta 5 –
Valul Renovării 

10% 36 luni Contract nr. 
123042/01.11.2022 

45  
Renovare energetica a cladirilor rezidentiale, etapa 1 23,487,117.3

2 

PNRR 10% 36 luni Contract semnat in 
luna decembroe 
2022 

46  Renovare energetică a clădirilor publice – Școala 
Gimnazială Elena Rareș Botoșani 

7,313,753.84 

Componenta 5 –
Valul Renovării 

3% 36 luni Aprobat, se asteapta 
semnarea 
contractului de 
finantare 

47  Renovare energetică a clădirilor publice – Seminarul 
Teologic Sfântul Gheorghe Botoșani 6,270,141.44 

PNRR 3% 36 luni Contract semnat in 
luna decembroe 
2022 

48  Renovare energetică a clădirilor publice – Liceul 
Pedagogic Nicolae Iorga 15,823,133.0

6 

Componenta 5 –
Valul Renovării 

3% 36 luni Aprobat, se asteapta 
semnarea 
contractului de 
finantare 

49  Renovare energetică a clădirilor publice – Școala 
Gimnazială Nr. 11 Botoșani 5,245,629.12 

PNRR 3% 36 luni Contract semnat in 
luna decembroe 
2022 

50  Renovare energetică a clădirilor publice – Sală de 
Sport Școala Gimnazială Elena Rareș Botoșani 

1,350,099.70 

Componenta 5 –
Valul Renovării 

3% 36 luni Aprobat, se asteapta 
semnarea 
contractului de 
finantare 

51  Renovare energetică a clădirilor publice – Scoala 
gimnaziala nr. 2 Botoșani 7,139,435.13 

PNRR 3% 36 luni Contract semnat in 
luna decembroe 
2022 

52  Renovare energetică a clădirilor 
rezidențiale Botoșani-etapa II 24,260,050.1

4 

Componenta 5 –
Valul Renovării 

3% 36 luni Aprobat, se asteapta 
semnarea 
contractului de 
finantare 

3 MUNICIPIUL DOROHOI      
1  Realizarea unei zone de agrement în municipiul 

Dorohoi prin reutilizarea terenului din zona Polonic 
16.701,989  

estimat 
POR 

2014-2020 
Cod apel: 

POR/133/5/2/ 
Reconversia și 

refuncționalizarea 
terenurilor și 
suprafețelor 

degradate, vacante 
sau neutilizate din 

orasele mici, mijlocii 
si municipiul 
București/2/ 

Reconversia și 
refuncționalizarea 

79% 01.11.2016 
31.04.2021 

2022 

Execuție lucrări 
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terenurilor și 
suprafețelor 

degradate, vacante 
sau neutilizate din 

orasele mici, mijlocii 
si municipiul 

București 
2  Eficientizarea clădirilor Secției Materno-Infantil și 

Bloc alimentar-spălătorie, din cadrul Spitalului 
Municipal Dorohoi 
 

35.180,000 POR 
2014-2020 
Cod apel: 

POR/97/3/1/ 
Creșterea eficienței 

energetice în clădirile 
rezidențiale, clădirile 
publice și sistemele 
de iluminat public, 

îndeosebi a celor care 
înregistrează 

consumuri energetice 
mari/1/Creșterea 

eficienței energetice 
în clădirile 

rezidențiale, clădirile 
publice și sistemele 
de iluminat public, 

îndeosebi a celor care 
înregistrează 

consumuri energetice 
mari 

10%  25.04.2017 
31.12.2021 
31.12.2023 

În execuție 

3  Construire  Grădinița nr. 5 3.344,400 POR 
2014-2020 

Axa 10 

100% 2019-2021 
2022 

finalizat 

4  Modernizare Grădinița nr. 8 1.339,650 -*- În procedură  
de achiziție 

execuție 
 lucrări 

2019-2022  

5  Extindere și modernizare Grădinița nr. 10 2.859,840 -*- Emis ordin 
începere 
execuție 
 lucrări 

2019-2022  

6  Modernizare ambulatoriu din cadrul Spitalului 
municipal Dorohoi 

10.910,000 POR 
2014-2020 

Axa prioritară 
8/8.1/8.2 

10% 2019-2022 În execuție 

7  Reabilitarea unităților de învățământ și infrastructură 
școlară în municipiul Dorohoi 

30.580,000 
 

POR 
2014-2020 

 
Contract 

mai 2021 
31.12.2023 
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-Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” 
 
-Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” 
 
-Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” 
 
-Modernizare infrastructură urbană 

4.744,060 fără 
TVA 

Axa 13 achiziție 
execuție lucrări 

atribuit 
Elaborare Pth 

 
Elaborare Pth 

 
Atribuit contract 

de execuție 
lucrări 

8  Îmbunătățirea calității vieții populației din municipiul 
Dorohoi 
-construirea și reabilitarea infrastructurii publice 
-înființare centru social de zi multifuncțional 
-reabilitare Casa de Cultură 

17.330,000 POR 
2014-2020 

Axa 13 

Semnat   
contract 

execuție lucrări 
Elaborare Pth 
Elaborare Pth 

mai 2021 
31.12.2023 

În cadrul construirii 
și reabilitării 
infrastructurii 
publice  
În data de 17 august 
– s-a semnat 
ggregate de 
execuțe lucrări Lot 
1-modernizarea 
străzii Spiru Haret-
1,435 km/5.109,680 
lei 

9  Extindere și modernizare Școala Gimnazială Dimitrie 
Romanescu, din municipiul Dorohoi 

3.870,000 POR  
2014-2020 

Axa 10 

în procedură 
atribuire 
execuție 
 lucrări 

nov.2021 
31.12.2023 

 

 

10  Construire Grădinița nr. 3 3.495,000 POR  
2014-2020 

Axa 10 

Emis  
Ordin de 
începere 
 lucrări 

dec. 2021 
31.12.2023 

 

11  Construire locuințe nZEB in Municipiul Dorohoi 7.740,133 PNRR 
Componenta 10 
Fondul Local 

 20.10.2022  

12  Dezvoltarea unui sistem informațional  (ITS) 
pentru transport public (e-ticketing) în Dorohoi 

2.929,006 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă 
semnarea 
contractului de 
finanțare 

13  Actualizarea Planului Urbanistic General al 
municipiului Dorohoi 

2.384,211 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă 
semnarea 
contractului de 
finanțare 

4 ORAŞ FLĂMÂNZI      
1  Revitalizarea spaţiului urban din orasul Flămânzi prin 

reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi 
spaţiilor neutilizate şi degradate 

4.083,915 POR 
Axa prioritară 5 – 

îmbunătățirea 
mediului urban și 

95% 20.09.2017 
19.09.2021 
31.05.2022 
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conservarea, protecția 
și valorificarea 

durabilă a 
patrimoniului 

cultural 
2  Eficientizarea energetică a Primăriei Oraşului 

Flămânzi 
2.629,422 POR 

Axa 3 – Sprijinirea 
tranziției către o 

economie cu emisii 
scăzute de carbon 

70% 21.09.2018 
31.05.2021 
31.05.2022 

 

3  Încurajarea implicării copiilor şi tinerilor în activităţi 
şi competiţii sportive 

207,000 PNDR 
FEADR 

Axa LEADER 
Submăsura 19.2 

„Sprijin pentru 
implementarea 

acțiunilor în cadrul 
strategiei de 

dezvoltare locală” 

40% 14.09.2018 
13.07.2021 
13.07.2022 

 

4  Extindere și reabilitarea termică a centrului de zi 
pentru copii aflați în situații de risc din orașul 
Flămânzi, județul Botoșani 

373,080 PNDR 
FEADR 

Axa Leader- sm 19.2-
G.A.L.-COLINELE 

LEADER 
MOLDOVEI 

90%  03.04.2019 
02.02.2022 

 

 

5  Măsuri integrate de investiții pentru o dezvoltare 
durabilă a mobilității urbane în cadrul orașului 
Flămânzi din județul Botoșani 

24.103,390 POR 
Axa 3, 

prioritatea 4e, 
O.S. 3.2 

80% 18.06.2019 
28.02.2023 

 

6  Măsuri pentru reducerea numărului de copii si tineri 
plasați în instituții prin furnizarea de servicii sociale la 
nivelul comunității in orașul Flămânzi, județul 
Botoșani 

4.420,160 POCU 
(Programul 
Operațional 

Capital Uman), 
Axa Prioritară 6 

”Educație și 
competențe” 

70% 13.05.2020 
12.05.2023 

 

7  Măsuri integrate de investiții pentru revitalizarea și 
regenerarea orașului Flămânzi din județul Botoșani 
-asfaltări  străzi 
-construire creșă și grădiniță în ansamblul de locuințe 
-reabilitarea integrală a 5 corpuri de școală și 
amenajarea de toalete în interiorul clădirilor 
-înființarea unei cantine sociale 
-aducțiune de apă și canalizare 

24.814,083 POR  
2014-2020, 
(Programul 
Operational 
Regional) 
Axa 13, 

Prioritatea 13.1 

30% 01.12.2019 
30.06.2023 

 

http://regio-adrcentru.ro/por-2014-2020/2014-prezentare-program/2014-axa-3/
http://regio-adrcentru.ro/por-2014-2020/2014-prezentare-program/2014-axa-3/
http://regio-adrcentru.ro/por-2014-2020/2014-prezentare-program/2014-axa-3/
http://regio-adrcentru.ro/por-2014-2020/2014-prezentare-program/2014-axa-3/
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-amenajarea a 7.704 mp trotuare 
8  Investiții pentru educație, formare și creșterea 

gradului de ocupare în orașul Flămânzi pentru 
minoritatea roma și alte grupuri vulnerabile 

282,000  PNDR, 
Axa Leader  

2014 – 2020, 
Submasura 19.2 
Sprijin pentru 
implementarea 

acțiunilor în cadrul 
strategiei de 

dezvoltare locală 

Achiziție  
execuție 
lucrări 

21.01.2020 
20.01.2023 

 

9  Investitii in servicii sociale pentru grupuri vulnerabile 
in microregiunea ,,Asociația leader Colinele 
Moldovei” 

376,000 PNDR, 
Axa Leader  

2014 – 2020, 
Submasura 19.2, 
Măsura 4 „Sprijin 

pentru implementarea 
acțiunilor în cadrul 

strategiei de 
dezvoltare locală” 

Avizare  
lucrări 

09.10.2020 
01.08.2022 

 

10  EDUsmart – Măsuri integrate pentru stimularea 
participării la educație a copiilor cu părinti plecați la 
muncă în străinătate din Orașul Flămânzi, Județul 
Botoșani 

4.738,182 
 

POCU/784/6/24/ 
Operațiune 

compozită OS 6.2, 
OS 6.3 

60% 21.05.2021 
20.12.2023 

 

 

11  Protejarea orașului Flămânzi la criza sanitară 2.798,888 POIM 
2014-2020 
Creșterea 

capacității de 
gestionare a crizei 
sanitare Covid-19 

Semnat 
contract de 
dinanțare 

februarie 
2022 

 

12  Construire de locuințe pentru tineri și locuințe de 
serviciul pentru specialiști din sănătate și învățământ 
în orașul Flămânzi 

15.613,900 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă semnarea 
contractului de 
finanțare 

13  Dezvoltarea sistemului de management local prin 
implementarea unor infrastructure inteligente la 
nivelul orașului Flămânzi 

2.929,006 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă semnarea 
contractului de 
finanțare 

14  Actualizare în format digital a Planului Urbanistic 
General din orașul Flămânzi 

505,750 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă semnarea 
contractului de 
finanțare 

5 ORAŞ SĂVENI      
1  Modernizare piață agroalimentară, orașul Săveni, 

județul Botoșani 
1.454,000 PNDR 

Măsura 01/6B 
100% 2018 

2022 
finalizat 

2  Construcție și instalare ggrega fotovoltaică pentru 1.477,847 Mecanismele 99% iulie 2020 Valoare proiectului 
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dezvoltarea capacității uat Săveni de a ggrega și 
furniza energie regenerabilă 

 financiare SEE și 
Norvegia 

2014-2021 

în EURO – 
305.555,00 EURO 
 

3  Înființare Centru de asistență și ggrega pentru 
situații de urgență 

989,995 PNDR Achiziție 
execuție 
lucrări 

2020  

4  Eficientizare ggregate clădiri – primărie, bibliotecă 
Școala primară nr. 1 Bodeasa și Școala ggrega 
Petricani 

2.413,245 
498.955 

EURO 

Mecanismele 
financiare SEE și 

Norvegia 
2014-2021 

Achiziție 
execuție 
lucrări 

iulie 2020  

5  Revitalizare urbană integrate în vederea îmbunătățirii 
calității vieții populației în orașul Săveni, cod SMIS 
125746 

25.493,386 POR  
2014-2020 

 Axa prioritară 13-
Sprijinirea orașelor 

mici și mijlocii 

15% 14.07.2021 
31.12.2023 

 

6  Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 prin dotarea cprespunzătoare a unităților 
de învătământ preuniversitar de stat din Orașul 
Săveni, județul Botosani, cod SMIS 145064 

2.409,843 POIM  
2014-2020 

0,5% 07.03.2022 
31.12.2022 

 

7  Construirea de locuințe nZEB pentru specialiști din 
sănătate și învățământ 

5.669,502 PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

 20.10.2022  

8  Renovare energetică a clădirilor rezidențiale 
multifamiliale nr. 22, Bloc Hotel, 27, 28, 29, 25, 40, 
37, C4, C5 din Orașul Săveni 

5.666,298 PNRR  
Componenta 5 – 
Valul Renovării 

 20.10.2022  

9  Renovare energetică a clădirilor rezidențiale 
multifamiliale nr. 8, 10, 16 din Orașul Săveni, județul 
Botoșani 

10.006,950 PNRR  
Componenta 5 – 
Valul Renovării 

 20.10.2022  

10  Amenajare piste pentru circulația bicicletelor în orașul 
Săveni 

1.798,409 PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

   

11  Achiziționarea de echipamente și aplicații pentru 
managementul local în orașul Săveni 

1.523,083 PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

   

12  Extindere sistem de supraveghere video în orașul 
Sîveni 

1.405,923 PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

   

6 ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI   
 

  
1  SENIORAT-uS-„Măsuri pentru reducerea numărului 

de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune 
socială, prin îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor 

2.593,000 POCU 4.4 
Incluziune ggreg 

și combaterea 

60% 01.04.2019 
31.12.2020 
03.06.2023 
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vârstnice, din oraşul Ştefăneşti, judetul Botoşani sărăciei 
2  „covidREACT – Protejarea sănătății populației prin 

consolidarea capacității de reacție a orașului 
Ștefănești la criza de sănătate publică cauzată de 
răspândirea virusului SARS-CoV-2”, cod SMIS 
144838 

1.703,309 
  

 

POIM 
2014 – 2020,  

Axa prioritara: 9 
Cod apel: 

POIM/881/9/1 

10% 2022  

3  Construirea de locuințe de serviciu pentru specialiști 
din sănătate și învățământ ăn orașul Ștefănești 

8.892,826 PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

   

7 COMUNA ALBEŞTI      
1  Centru de servicii integrate – Albești 165,000 PNDR 100% 20.01.2020 

20.01.2022 
finalizat 

2  Construirea de locuințe pentru tineri în comuna 
Albești 

2.048,574 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă 
semnarea 
contractului de 
finanțare 

8 COMUNA BĂLUŞENI      
1  Reabilitarea /modernizare /dotarea unei clădiri in 

vederea înființării unui centru comunitar pentru 
persoanele aflate în dificultate in localitatea Bălușeni, 
Comuna Bălușeni, Județul Botoșani 

428,725 Măsura 7.2 
FEADR 

100% 2019-2022 finalizat 

2  Înființare Centru de Promovare și Conservare a 
Culturii Tradiționale Bălușeni  

822,186 Măsura 2 
POPAM 

100% 2019-2022 finalizat 

3  Reabilitare, modernizare și dotare Școală Nouă 
Draxini și Școală Nouă Bălușeni, com. Bălușeni, 
Judeșul Botoșani 

9.372,021 POR 
2014-2020 

Achiziție 
execuție  

Pth 

01.04.2018  
30.09.2023 

 

4  Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 prin dotarea corespunzătoare a unităților 
de învățîmânt preuniversitar de stat din comuna 
Bălușeni, județul Botoșani 

747,475 POIM 
2014-2020 

Axa 9 

Semnat 
 contract de 
finanțare. 

Se așteaptă 
notificarea de la 
MIPE în vederea 

derulării 
achiziției 

04.04.2022 
31.12.2022 

 

5  Elaborarea Planului Urbanistic General în format 
digital al comunei Bălușeni 

527,221 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă 
semnarea 
contractului de 
finanțare 

6  Eficientizare  și schimbare destinație din dispensar 
în sediu ggregatere corp A, sat Bălușeni 

2.166,761 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă 
semnarea 
contractului de 
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finanțare 
9 COMUNA CÂNDEŞTI      
1  Gestionarea sigură a riscului de inundații în zona 

transfrontalieră a râului Siret 
2.387,515 POC 

RO-UA 
2014-2020 

 

80% 27.01.2020 
27.10.2022 

 

2  Eficientizarea energetică a sediului Primăriei Cândești 1.700,229 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă 
semnarea 
contractului de 
finanțare 

10 COMUNA COŞULA      
1  Combaterea sărăciei prin măsuri inovative 17.775,000 POCU 

2014-2020 
85% 22.02.2018 

22.02.2021 
 

2  ,,CO-SENIOR – Măsuri pentru reducerea numărului 
de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 
socială, prin îmbunătățirea calității vieții persoanelor 
vârstnice din Comuna Coșula, județul Botoșani” 

2.539,285 POCU 
2014-2020 

20% 21.08.2019 
20.12.2022 

 

11 COMUNA COŢUŞCA      
1  Amenajare teren de sport in comuna Cotuşca, judeţul 

Botoşani 
455,759 

 
 

PNDR 
FEADR 

masura 19.2 

80% 
 
 

27.08.2018  
36 luni 

 

 

2  Dezvoltarea sistemului de management local prin 
implementarea unor ggregatere inteligente la 
nivelul comunei Coțușca 

2.192,854 
 
 

PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă 
semnarea 
contractului de 
finanțare 

12 COMUNA CRISTINEŞTI      
1  Construire Centru Comunitar sat Baranca, comuna 

Cristinești, județul Botoșani 
196,203 PNDR 

FEADR 
Ordin  

execuție  
lucrări 

13.04.2020 
12.04.2023 

 

2  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 
pentru DS 650 în sat Cristinești, comuna Cristinești, 
județul Botoșani 

146,020 PNDR 
Măsura 5.1. 

Organizare 
licitație 

18.05.2021 
17.05.2023 

 

 

3  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 
pentru DC 81, în sat Poiana, comuna Cristinești, 
județul Botoșani 

146,020 PNDR 
Măsura 5.1. 

Organizare 
licitație 

18.05.2021 
17.05.2023 
18.05.2021 
17.05.2023 

 

4  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 
pentru DS 346, în sat Fundu Herții, comuna 
Cristinești, județul Botoșani 

146,020 PNDR 
Măsura 5.1. 

Organizare 
licitație 

18.05.2021 
17.05.2023 

 

 

5  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 146,020 PNDR Organizare 18.05.2021  
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pentru DS 1402, în sat Cristinești, comuna Cristinești, 
județul Botoșani 

Măsura 5.1. licitație 17.05.2023 
 

6  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 
pentru DS 33, în sat Baranca comuna Cristinești, 
județul Botoșani 

146,020 PNDR 
Măsura 5.1. 

Organizare 
licitație 

18.05.2021 
17.05.2023 

 

 

7  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 
pentru DS 41, în sat Baranca comuna Cristinești, 
județul Botoșani 

146,020 PNDR 
Măsura 5.1. 

Organizare 
licitație 

18.05.2021 
17.05.2023 

 

 

8  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 
pentru DS 97, în sat Fundu Herții, comuna Cristinești, 
județul Botoșani 

146,020 PNDR 
Măsura 5.1. 

Organizare 
licitație 

18.05.2021 
17.05.2023 

 

 

9  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 
pentru DS 195, în sat Dămileni comuna Cristinești, 
județul Botoșani 

146,020 PNDR 
Măsura 5.1. 

Organizare 
licitație 

18.05.2021 
17.05.2023 

 

 

10  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 
pentru DS 288, în sat Dragalina, comuna Cristinești, 
județul Botoșani 

146,020 PNDR 
Măsura 5.1. 

Organizare 
licitație 

18.05.2021 
17.05.2023 

 

 

11  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 
pentru DS 1243, în sat Cristinești, comuna Cristinești, 
județul Botoșani 

146,020 PNDR 
Măsura 5.1. 

Organizare 
licitație 

18.05.2021 
17.05.2023 

 

 

12  Dotarea Școlii gimnaziale Ion Murariu-Cristinești cu 
echipamente specifice 

439,280 POIM 
2014-2020 
Creșterea 

capacității de 
gestionare a crizei 
sanitare Covid-19 

Semnat  
contract de 
finanțare 

februarie 
2022 

 

13  Creșterea eficienței energetice Cămin cultural 
Cristinești 

1.075,279 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

   

14  Clădire publică pentru activități diverse 1.117,708 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

   

13 COMUNA DURNEŞTI      
1  Construire școală în satul Broșteni, comuna Durnești, 

județul Botoșani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.110,701 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR 
2014-2020 

Axa prioritară 10 
Obiectiv specific 

10.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.02.2018 
31.01.2022 
18.03.2023 
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2  Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat 
cu echipamente de protecție ggrega de tip măști de 
protecție ggrega, dezinfectanți, precum și alte 
echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni 
răspândirea coronavirusului SARSCov-2 în Comuna 
Durnești, Județul Botoșani 
 
 
 

       289,250 
 
 
 
 
 
 
 
 

POIM 
2014-2020 

REACT-EU-
Consolidarea  

capacităţii unităţilor de 
învăţământ de stat în 
vederea gestionării 

situaţiei de pandemie 
generată de virusul 

SARS-COV-2 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 
 

04.01.2022 
04.01.2024 

 
 
 
 
 
 
 

 

3  Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – 
IT mobile, ggregate ggreg, echipamente și 
ggregate necesare activității didactice pentru 
elevii și cadrele didactice din învățământul 
preuniversitar, Comuna Durnești, Județul Botoșani 

 

 

 

 

 

 

 

561,060 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POC 
2014-2020 

Programul Operațional 
Competitivitate, 

 Cod apel: 
POC/882/2/4/ 
Îmbunatațirea 

conținutului digital si a 
infrastructurii TIC 

 sistemice în domeniul 
e-educatie, e-incluziune, 
e-sanatate si e-cultura, 

Axa prioritară 
Tehnologia Informației 
si Comunicațiilor (TIC) 

pentru o economie 
digitala ggregate, 

Componenta 1, 
Acțiunea 2.3.3. apel 2 

 
 
 

90% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.07.2021 
22.07.2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4  Creșterea eficienței ggregate și gestionarea 
inteligentă a energiei la Școala gimnazială nr. 2, 
Guranda 

1.670,558 
 
 

PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă semnarea 
contractului de 
finanțare 

5  Creșterea eficienței ggregate și gestionarea 
inteligentă a energiei la Școala primară nr. 1, 
Cucuteni 

815,212 
PNRR 

Componenta 10-
Fondul local 

  Se așteaptă semnarea 
contractului de 
finanțare 

14 COMUNA FRUMUŞICA      
1  Construire Gradiniţă cu 2 grupe în satul Rădeni, 

comuna Frumuşica, jud. Botoşani 
1.576,409 PNDR 

Măsura 7.2 
55% 17.10.2017 

31.04.2021 
31.10.2021 
31.04.2022 

 

2  Măsuri integrate de dezvoltare a comunității 
marginalizate din comuna Frumușica, jud.Botoșani 

  1.415,998 POCU 
2014-2020 

75% 12.04.2018 
12.11.2020 
31.07.2022 

 

3  Dezvoltarea de sisteme inteligente de management 1.441,071 PNRR   Se așteaptă semnarea 
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local în comuna Frumușica Componenta 10-
Fondul local 

contractului de 
finanțare 

4  Reabilitare moderată a clădirii  primăriei vechi a 
comunei Fruușica 

1.037,805 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă semnarea 
contractului de 
finanțare 

15 COMUNA GEORGE ENESCU      
1  Îmbunătăţirea calității vieții pentru populația de etnie 

romă din comuna George Enescu. 
227,262 PNDR 

M 4 
Sm 19.2 

100% 28.02.2020 
28.02.2022 

finalizat 

2  Achiziție echipamente de protecție medicală pentru 
școlile din comuna G. Enescu 

823,364 POIM 
2014-2020 
Creșterea 

capacității de 
gestionare a crizei 
sanitare Covid-19 

Semnat  
contract de 
finanțare 

S-a inițiat 
procedura de 

achiziție 

februarie 
2022 

 

3  Construire imobil locuințe ggregate pentru 
tineri în satul Dumeni 

2.048.957,09 
lei 

PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

 20.10.2022  

16 COMUNA HAVÂRNA      
1  Reabilitare, modernizare și extindere Școala 

Gimnazială “Ioan Cernat” din comuna Havârna, 
jud.Botosani 

7.629,230 POR 
2014-2020 

85% 2017-2020  

2  Îmbunătățirea infrastructurii TIC de la nivelul 
unităților de învățământ din comuna Havârna 

611,930 POC 
(competitivitate) 

2014-2020 

100% 2021 
2022 

finalizat 

3  Dezvoltarea sistemului de management local prin 
implementarea unor infrastructuri inteligente la 
nivelul comunei Havârna 

1.902,506 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă semnarea 
contractului de 
finanțare 

17 COMUNA HILIŞEU HORIA      
1  Reducerea sărăciei prin activități integrate în 

comunitățile marginalizate 
16.736,640 

 
POCU 

2014-2020 
100% 

 
17.04.2018 

 
finalizat 

2  Construire grădiniță în satul Hilișeu-Crișan, comuna 
Hilișeu-Horia, județul Botoșani 
 

1.688,033 
  
 

POR 
2014-2020 

 
 

20% 
 
 

11.10.2021 
31.12.2023 

 
 

 

3  Achiziție echipamente IT pentru școlile din comuna 
Hilișeu-Horia, județul Botoșani  
 

1.195,213 
  
 

POC 
2014-2020 

 

75% 
 
 

10.08.2021 
09.07.2021 
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4  Achiziție de echipamente medicale 
 
 
 
 
 

907,463 
 
 
 
 
 

POIM 
2014-2020 

Creșterea 
 capacității de 

gestionare a crizei 
sanitare Covid-19 

15% Februarie 
2022 

 

5  Sistem de monitorizare și siguranță a școlilor din 
comuna Hilișeu Horia 
 
 
 
 

299,285 
 
 
 
 
 

PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă semnarea 
contractului de 
finanțare 

6  Reabilitare clădire Dispensar uman din comuna 
Hilișeu Horia 
 
 
 
 

1.749,671 
 
 
 
 
 

PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă semnarea 
contractului de 
finanțare 

18 COMUNA HUDEŞTI      
1  Construire şi dotare Grădiniţă cu program normal în 

sat. Baranca, comuna Hudeşti, judeţul Botoşani 
2.269,500 PNDR 

FEADR 
92% 19.09.2017 

19.11.2021 
 

2  Dotare centru comunitar în comuna Hudești, județul 
Botoșani 

200,040 PNDR 
FEADR 

98% 22.12.2021  
22.12.2023 

 

3  Dezvoltarea sistemului de management local prin 
implementarea unor infrastructuri inteligente la 
nivelul comunei Hudești 

2.195,407 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă semnarea 
contractului de 
finanțare 

19 COMUNA LEORDA      
1  Îmbunătățirea serviciilor locale de bază destinate 

populației rurale prin achiziționarea unui tractor și 
dministr  în comuna Leorda, județul Botoșani 

518,371 PNDR achiziție 
 publică 

19.02.2021 
19.02.2023 

 

2  Elaborarea în format digital a documentației de 
amenajarea teritoriului și de urbanism-Plan Urbanistic 
General pentru comuna Leorda 
 
 

820,121 PNRR 
Componenta 10-

Fondul Local 

   

20 COMUNA MANOLEASA      
1  Modernizarea şi dotarea căminelor culturale din 

localitațile Manoleasa și Zahoreni 
2.393,430 PNDR PTh 04.07.2018 

2022 
 

 

2  Reabilitare moderată sediu primărie 2.190,826 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

   

21 COMUNA MIHAI EMINESCU      
1  Dotare cu echipamente mobile din domeniul 1.155,216  POC Depunere  01.10.2021 finalizat 
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tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare 
precum și a altor echipamente /dispozitive electronice 
necesare desfășurării activității didactice în mediul 
on-line , in comuna Mihai Eminescu, județul 
Botoșani, Cod SIMS 145537  

Axa 2 –TIC 
secțiunea Educație  

(tablete) 

Cerere de plată 
2/2 

04.08.2022 Rezultate proiect: 
-423 tablete + 
abonamente lunare 
24 luni 
-32 laptop-uri 
-23 camere –
videoconferință 
-23 proiectoare 
-23 ecrane 
proiector 
-23 table 
interactive 
-23 router 
wirelless 

2  Dezvoltarea sistemului de management local prin 
implementarea unor infrastructuri inteligente la 
nivelul comunei Mihai Eminescu 

2.195,407 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

   

22 COMUNA MIHĂILENI      
1  Centru de zi pentru bătrâni în comuna Mihăileni, jud. 

Botoșani 
3.266,956 POR 

2014-2020 
/98/8/3 

”Creșterea gradului 
de acoperire cu 
servicii sociale” 

100%   
 
 
 
 

18.12.2018 
31.01.2021 
31.01.2022 

 
 
 

finalizat 
 
 
 
 

2  ”SENIORuM – Măsuri pentru reducerea numărului de 
persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, 
prin îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice 
din Comuna Mihăileni, județul Botoșani” – cod SMIS 
126681 

2.720,000 
 
 
 
 
 

POCU 
2014-2020 

/436/4/4 
 
 
 

65% 
 
 
 
 

26.08.2019 
26.08.2022 

 
 
 

Semnare contract de 
finanțare nr. 126.681 
din 26.08.2019. 
 
 
 

3  Dezvoltarea sistemului de management local prin 
implementarea unor infrastructuri inteligente la 
nivelul comunei Mihăileni 

2.195,407 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local    

23 COMUNA PĂLTINIŞ      
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1  ProSENIOR – Masuri pentru reducerea numarului de 
persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, 
prin imbunatatirea calitatii vietii persoanelor virstnice 
din comuna Paltinis, judetul Botosani 
Cod SMIS 126679 
 
 
 
 

2.775,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

POCU 
2014-2020 

/436/4/4 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.08.2019 
20.08.2022 
20.08.2023 

 
 
 
 
 
 
 

 

2  Proiect – “Soluții comune la problemele comune: 
dezastre dminis și provocate de om la dminist 
română-ucraineană” 
Comuna Păltiniș - Aplicant 
Parteneri: ISU Botoșani, comuna Hudești, județul 
Botoșani și comuna Mămăliga, Raionul Noua Suliță, 
Regiunea Cernăuți  din R. Ucraina 

 
 

553.587, 000 
 EURO 

 
 
 
 
 
 

POC 
RO-UA 

2014-2020 
2SOFT/4.2/160 

 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

20.01.2020 
31.12.2022 

 
 
 
 
 
 

Comuna Păltiniș a 
finalizat activitățile 
proprii din proiect 
insă partenerii mai 
au activități în 
derulare. 
 
 
 

3  Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 prin dotarea corespunzătoare a unităților 
de învățământ preuniversitar de stat din comuna 
Paltinis, județul Botoșani 
Cod SMIS 145050 

1.079,490 
 
 
 
 
 
 

POIM 
2014-2020 

 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 

01.03.2022 
31.12.2022 

 
 
 
 
 
 

 

24 COMUNA POMÂRLA      
1  Înființare sistem de alimentare cu apă, canalizare și 

stație de epurare în comuna Pomârla, județul Botoșani 
11.151,546 PNDR 80% 22.09.2017 

22.09.2020 
22.09.2022 

 
 

2  Rețeaua întreprinderilor de economie socială pentru 
dezvoltarea Regiunii Nord-Est-R.I.E.S 

213,900 POCU 
2014-2020 

70% 10.09.2019 
10.09.2022 

 

3  Achiziție instalații de dezinfectare și dezinsecție 
pentru DC 77 A în sat Pomârla, comuna Pomârla, 
județul Botoșani,  
Contract de Finanțare nr. C0510PUI003190700183 

170,322 
 
 
 

PNDR 
Măsura 5.1 

5% 
 
 
 

04.02.2020 
04.02.2022 
03.02.2023 

 

 

4  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 
pentru DC  80 C în sat Pomârla, comuna Pomârla, 
județul Botoșani, Contract de Finanțare nr. 
C0510PUI003190700184 
 

170,322 
 
 
 
 

PNDR 
Măsura 5.1 

5% 
 
 
 
 

03.02.2020 
03.02.2022 
04.02.2023 

 
 
 

 

5  Achiziție  instalații  de  dezinfectare  și  dezinsecție  
pentru  DS  157,  în  sat  Racovăț,  comuna Pomârla, 
jud. Botoșani 

167,922 PNDR 
Măsura 5.1 

2% 09.12.2021 
31.12.2023 

 

6  Achiziție  instalații  de  dezinfectare  și  dezinsecție  
pentru  DS  333,  în  sat  Hulubești,  comuna Pomârla, 

167,922 PNDR 
Măsura 5.1 

2% 09.12.2021 
12.09.2023 
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jud. Botoșani 
7  Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare 

Covid-19 prin dotarea corespunzătoare a unităților de 
învîțîmânt preuniversitar de stat din comuna Pomârla, 
județul Botoșani 

832,860                 POIM 
2014-2020 

 

5% 24.03.2022 
31.12.2022 

 

8  Eficientizare dministr sediu dministrative al 
Primăriei comunei Pomârla 

1.141,843 PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

   

9  Eficientizare energetic clădire școală pentru clasele I-
IV, sat Pomârla 

760,370 PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

   

25 COMUNA PRĂJENI      
1  Extindere reţea de canalizare in satele Prăjeni, 

Câmpeni şi Lupăria şi modernizare reţea de apă în sat 
Lupăria, Comuna Prăjeni, judeţul Botoşani 

6.157,210 PNDR 99% 22.05.2018 
22.05.2023 

 

2  Amenajare pentru circulația bicicletelor în comuna 
Prăjeni (sat Lupăria) – 3 km 

1.025 152,28 
lei 

PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

 20.10.2022  

26 COMUNA RĂCHIŢI      
1  Construire bază de sport multifuncțională, comuna 

Răchiți, județul Botoșani 
815,514 PNDR 

LEADER 
85% 06.06.2018 

06.06.2021 
31.12.2022 

 

Semnat contract de 
finanţare 
nr.C1920075a2106107
00335/06.06.2018 

2  Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat 
cu echipamente medicale de tip măști/dezinfectanți 

317,815 POIM 
2014-2020 
Creșterea 

capacității de 
gestionare a crizei 
sanitare Covid-19 

Achiziție 
publică 

10.02.2022 
31.12.2022 

 

3  Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – 
IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi 
dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii 
şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, 
comuna Răchiți, Județul Botoșani 

971,596 POC 
2014-2020 

100% 
 

06.08.2021 
06.08.2022 

finalizat 

4  Achiziție microbus nepoluant în comuna Răchiți 1.464,503 PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

 20.10.2022  

5  Achiziția de sisteme informatice pentru 
digitalizarea comunei Răchiți 

730,904 PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

   

27 COMUNA RIPICENI      
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1  Amenajare teren de sport în comuna Ripiceni, județul 
Botoșani 

99.100,000 
EURO 

(460,815 mii 
lei) 

PNDR 
FEADR 

Notificarea 
OJFIR Suceava, 

nr.612 din 
03.06.2022 de 

incetare a 
contractului de 

finanțare 
 

07.09.2018 
33 de luni de 

la data 
semnării 

07.09.2022 

Contract de finanțare 
C1920075A2114107
02297 /07.09.2018 
act aditional 
nr.2/20.01.2020 
 
 
 

 28 COMUNA SANTA MARE      
1  Bază sportivă în comuna Santa Mare, jud. Botoşani 359,000 PNDR 95% 27.09.2020 

27.09.2021 
27.09.2022 

 

2  Achiziție echipamente de protecție medicală pentru 
școlile din comuna Santa Mare, județul Botoșani 

840,000 POIM  
2014-2020 

Proceduri 
evaluare 
propuneri 
financiare 

29.06.2021 
31.12.2022 

 

3  Realizare piste pentru biciclete și alte vehicule 
electrice ușoare în comuna Santa Mare 

2.066,371 PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

   

29 COMUNA STĂUCENI      
1  Extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă 

în comuna Stăuceni, județul Botoșani 
3.776,000 PNDR 90% 2018 

2021 
31.12.2023 

 

2  Achiziție mobilier urban inteligent în comuna 
Stăuceni 

878,701 PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

   

3  Reabilitare Școala Victoria 1.024,917 PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

   

30 COMUNA ŞENDRICENI      
1  Achiziție echipamente de dezinfecție și dezinsecție  145,000 PNDR 

Măsura 5.1 
20% 01.07.2021 

01.07.2024 
 

2  Construire locuințe nZEB plus pentru tineri in 
Comuna Șendriceni 

2.013,867 PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

 20.10.2022  

3  Elaborarea/actualizarea în format GIS a 
documentațiilor de amenajare a teritoriului comuna 
Șendriceni 

1.171,600 PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

   

31 COMUNA TODIRENI      
1  Măsuri pentru reducerea numărului de copii și tineri 

plasați în instituții prin furnizarea de servicii sociale la 
nivelul comunității în comuna Todireni, judetul 

4.182,770 POCU 
/476/4/18 

 

În derulare 30.06.2020  
30.06.2023 

Activități conform 
graficului proiectului 
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Botosani 
2  EduSAFE - Consolidarea capacității de gestionare a 

crizei 
1.575,938 POIM 

2014-2020 
Creșterea capacității 
de gestionare a crizei 

sanitare Covid-19 

Pregătire 
achiziția  
publică 

februarie 
2022 

iunie 2023 

 

3  Realizare pistă de biciclete în comuna Todireni 910,157 PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

 20.10.2022  

4  Actualizare în format digital/GIS a Planului 
Urbanistic General și a Regulamentului Local de 
Urbanism ale comunei Todireni 

527,221 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

   

32 COMUNA TUDORA      
1  Reabilitare, modernizare și dotare parccomunal, 

comuna Tudora, județul Botoșani 
567,789 PNDR 

LEADER 
73% 10.07.2018 

09.07.2022 
 

2  Achiziție echipamente de protecție medicală pentru 
școlile  din comuna Tudora, județul Botoșani 
 
 
 

1.008,710 
 
 
 
 

POIM 
201-2020 

 
 
 

1,3% 
 
 
 
 

11.01.2021 
31.12.2022  

 
 
 
 

Contract de 
finanțare /cod 
SMIIS 2014 +  
149545 din 
22.03.2022 
 3  Achiziție utilaj în comuna Tudora, județul Botoșani 

 
 
 
 
 

620,562 
 
 
 
 
 
 

PNDR                
GAL Valea 

Siretului de Sus 
 
 
 
 

în asteptare 
avizare PAAP 

de OJFIR 
 
 
 
 

 

29. 04. 2022 
30. 09. 2023 

 
 
 
 
 

Contract de finanțare 
nr. 
C1920074X2106107
09052 din 
24.04.2022;    
 
 
                       

4  Construire piste pentru biciclete în comuna Tudora 
 
 
 

 1.896,121 
 
 
 

PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 
 
 

 

20.10.2022 
 
 
 
 

 

33 COMUNA UNGURENI      
1  Extindere şi dotare Liceu Tehnologic Plopenii Mari, 

Comuna Ungureni, Judeţul Botoşani 
 
 
 
 
 
 
 

2.751,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PNDR 
Măsura 7.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

13.02.2018 
12.02.2021 
13.02.2022 
13.02.2023 

 
 

finalizat 
Urmează recepția 
lucrărilor 
 
 
 34 COMUNA VÂRFU CÂMPULUI      

1  Reabilitare şi  modernizare clădire existentă (cf 
50236-cl-ul) în vederea schimbării destinaţiei  în  
înfiinţare centru de zi pentru copii aflaţi în situaţie de 
risc de separare de părinţi – construire spaţiu cu 
funcţiuni  aferente centrului  şi utilităţi 

338,821 PNDR 90% 2019 
2020 
2021 
2022 
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2  Dezvoltarea sistemului de management local prin 
implementarea unor infrastructuri inteligente la 
nivelul comunei V. Câmpului 

2.162,985 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

   

35 COMUNA VĂCULEŞTI      
1  Construire centru multifuncțional de servicii sociale 

în Comuna Văculești, județul Botoșani 
 

671,678 PNDR 
FEADR 

82% 
 

16.11.2018 
2021 

31.05.2022 

 

2  Umbrela (U-man, M-edical, B-unătate, R-espect, E-
ducație, L-ibertate, L-ocal, A-dministrație) 

4.854,540 POCU 
2014-2020 

25% 22.03.2021 
21.12.2023 

 

3  Construiré de locuințe nZEB în comuna Văculești 2.487,896 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

   

36 COMUNA VLĂDENI      
1  Modernizare cămin cultural, satul Brehuiești, comuna 

Vlădeni, județul Botoșani 
735,000 PNDR 

SM 7.6 
35,36% 22.02.2017 

22.02.2020 
22.02.2022 

 

2  Achiziție de echipamente de protecție medicală pentru 
școlile din comună 

1.021,569 POIM 
2014-2020 
Creșterea 

capacității de 
gestionare a crizei 
sanitare Covid-19 

În derulare februarie  
2022 

Semnat contract de 
finanțare în luna 
februarie 2022 

37 ORAȘ DARABANI      

1  Revitalizarea spațiului urban din orașul Darabani prin 
reconversia și refuncționalizarea unor  terenuri și 
spații neutilizate și degradate   

5.123,320 POR 
2014-2020 

98% 23.05.2017 
30.09.2021 
31.07.2022 

 

2  Realizarea unui parc fotovoltaic în orașul Darabani, 
judetul Botoșani 

2.654,990 FAED 80% 17.11.2020 
01.09.2025 

 

3  Dotări centru servicii sociale integrate Darabani 933,430 PNDR 
FEADR 

0,44% 08.09.2021  

4  Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 prin dotarea corespunzătoare a unităților 
de invatamant preuniversitar de stat, din orașul 
Darabani, judetul Botosani 

3.607,780 POIM 
Axa Prioritară 9 

Măsura 9.1 

Elaborare 
documentație de 

nfrastru a 
contractelor 

2021 
2022 

 

5  Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor 
urbane în orașul Darabani, județul Botoșani 
(reabilitarea și modernizarea unor școli și grădinițe) 

11.3245,060 POR 
2014-2020 

Elaborare 
documentatie de 

nfrastru a 
contractelor de 

proiectare si 

2021 
31.12.2023 
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executie 
6  Modernizare drumuri de exploatare agricolă pe 

teritoriul UAT  Darabani, județul Botoșani  
 

4.929,330 PNDR Elaborare 
documentatie de 

nfrastru a 
contractelor de 

proiectare si 
executie 

2021 
31.12.2023 

 

7  Asigurarea infrastructurii pentru transport verde-piste 
pentru bicicliști în orașul Darabani 

8.583,371 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă 
semnarea 
contractului de 
finanțare 

8  Creșterea eficienței infrastructurii pentru Secția 
exterioară a SJU Mavromati Botoșani-din orașul 
Darabani 

2.051,710 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă 
semnarea 
contractului de 
finanțare 

9  Creșterea eficienței infrastructurii pentru corpul A 
al Școlii Leon Dănăilă  

3.129,116 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă 
semnarea 
contractului de 
finanțare 

10  Dezvoltarea sistemului de management local prin 
implementarea unor nfrastructure inteligente la 
nivelul orașului Darabani 

3.807,708 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă 
semnarea 
contractului de 
finanțare 

11  Înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar 
(CAV) în orașul Darabani 

4.500,000 PNRR 
Componenta C3-
Managementul 

Deșeurilor 

Semnat 
contract de 
finanțare 

 25.11.2022 

38 COMUNA SULIȚA      

1  Reabilitare Cămin cultural, în scopul inființării unui 
,,Muzeu pescăresc’’ în sat Sulița, comuna Sulița, 
județul Botoșani 

1.199,761 POPAM 
2014-2020 

 

90% 11.11.2019 
11.11.2021 

 

2  Construire bază sportivă în comuna Sulița, județul 
Botoșani 

510,371 PNDR 
 

90% 23.04.2020 
23.04.2023 

 

3  Dezvoltarea infrastructurii de tip ITS și TIC în 
comuna Sulița 

1.048,584 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

   

39 COMUNA ROMA      
1  Achiziționare utilaj multifuncțional 460,000 PNDR 

M 19.2 
100% 30.04.2021 

 
finalizat 

2  Eficientizare energetică Școala Cotârgaci, sat 
Cotârgaci 

1.524,957 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 
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40 COMUNA DÂNGENI      
1  Achiziție echipamente IT pentru școlile din comuna 

Dângeni, județul Botoșani 
1.085,000 POC 

Axa 2 –TIC 
secțiunea Educație  
(echipamente IT) 

Semnare 
contract de 
finanțare 

dec.2020  

41 COMUNA CONCEȘTI      
1  Proiect – „Acțiuni comune la probleme comune: 

Dezastre naturale și cauzate de om la granița româno-
ucraineană”. 
Comuna Concești – Aplicant 
Parteneri: ISU Botoșani, comuna Havârna, județul 
Botoșani și comuna Mămăliga, Raionul Noua Suliță, 
Regiunea Cernăuți din R. Ucraina 

675.373,730 POC 
RO-UA 

2014-2020 
.2SOFT/4.2/179 

80% 02.03.2020 
31.03.2022 

 

2  Reabilitare, modernizare și extindere Școala 
gimnazială  nr.1 Concești,   comuna Concești,  județul 
Botoșani                                                        

4.877,134 POR 
2014-2020 

- 15.11.2021 Contract  nr. 
7247/15.11.2021 

3  Construire locuințe nZEB plus pentru tineri in 
Comuna Concesti 

1.720.967,06 
lei 

PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

 20.10.2022  

42 COMUNA VORNICENI      
1  Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei, 

necesare activității didactice pentru elevii și cadrele 
didactice din învățământul preuniversitar – comuna 
Vorniceni 

939,000 POC 
Axa 2 –TIC 

sectiunea Educatie  
(tablete) 

Programul 
Operațional 

Competitivitate 

achiziție 
echipamente 

(semnat contract 
pentru livrare) 

2021-2023  

2  Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat 
cu echipamente de protecție medicală de tip măști de 
protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte 
echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni 
răspândirea coronavirusului SARS Cov-2, în comuna 
Vorniceni  

252,000 POIM 
Axa Prioritară 9 

Măsura 9.1 

În faza de 
achiziție 

măști+materiale 
sanitare 

01.10.2020 
23.08.2022 

 

3  Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-
ITS/alte infrastructuri TIC 

2.038,588 PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

   

43 COMUNA COPĂLĂU      
1  Construire grădiniță în sat Copălău, comuna Copălău, 

județul Botoșani 
 

2.845,587 POR 
2014-2020 

Componenta 
 1-POR 

În curs de 
realizare 

procedura de 
achiziție 

30.08.2021 
31.12.2023 

Contract de finanțare 
nr. 7040/30.08.2021 
Pth și detalii de 
execuție realizate 
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/2017/10/10.1a execuție lucrări  
2  Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 761,020 POIM 

2014-2020 
Creșterea 

capacității de 
gestionare a crizei 
sanitare Covid-19 

Semnat  
contract 

de finanțare 

februarie 
2022 

 

3  Construire sală de sport cu rol educațional, în sat 
Copălău, comuna Copălău 

6.511,846 POR 
2014-2020 

Componenta 
 1-POR 

/2017/10/10.1b 
Axa prioritară 10 

Îmbunătățirea 
infrastructurii 
educaționale 

În procedură  
de licitație 

publică pentru 
proiectare și 

execuție lucrări 

08.03.2022 
30.11.2023 

Contract de finanțare 
nr. 7626/08.03.2022 

4  Reabilitare, modernizare și extindere Școala 
Gimnazială nr. 1, sat Copălău, comuna Copălău 

6.250,752 POR  
2014-2020 

Componentya 1 
Axa prioritară 10-

Îmbunătățirea 
infrastructurii 
educaționale 

Semnat  
contract de 
finanțare 

12.07.2022 
31.12.2023 

Contract de finanțare 
nr. 7.818/12.07.2022 

5  Construire de locuințe NZEB îm comuna Copălău 2.194,995 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă 
semnarea 
contractului de 
finanțare 

44 COMUNA SUHARĂU      

1  Achiziție instalație de dezinfectare și dezinsecție 
pentru DC 82, în satul Suharău, comuna Suharău, 
județul Botoșani 

173,770 
 
 

PNDR 
(GAL) 

Achiziție 
publică 

12.05.2021  
12.06.2023 

 

2  Achiziție instalație de dezinfectare și dezinsecție 
pentru DC 82 B, în satul Suharău, comuna Suharău, 
județul Botoșani 

173,770 PNDR 
(GAL) 

Achiziție 
publică 

12.05.2021  
12.06.2023 

 

3  Achiziție instalație de dezinfectare și dezinsecție 
pentru DC 83 F, în satul Oroftiana , comuna Suharău, 
județul Botoșani 

173,770 PNDR 
(GAL) 

Achiziție 
publică 

12.05.2021   
12.06.2023 

 

4  Achiziție instalație de dezinfectare și dezinsecție 
pentru DS 244,  în satul Lișna, comuna Suharău, 
județul Botoșani 

173,770 PNDR 
(GAL) 

Achiziție 
publică 

12.05.2021  
12.06.2023 

 

5  Dezvoltarea sistemului de management local prin 
implementarea unor infrastructuri inteligente la 

2.195,407 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

   



 34 

nivelul comunei Suharău 
45 COMUNA HLIPICENI      

1  Achiziție de echipamente medicale pentru sprijinirea 
sistemului educational al Școlii Gimnaziale Dan 
Iordăchescu Hlipiceni 

361,200 POIM 
2014-2020,  

Axa Prioritară 9, 
protejarea sănătății 

populației în 
contextul pandemiei 

cauzate de  
COVID 19 

Contract de 
finanțare 
semnat 

01.01.2021 
31.12.2022 

 

2  Eficientizare energetică și schimbare destinație din 
sediu administrativ în dispensar uman, sat Hlipiceni 

592,830 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă semnarea 
contractului de 
finanțare 

46 COMUNA BRĂEȘTI      

1  Achiziția unui utilaj de tip Buldoexcavator 296,940 PNDR  
2014-2020 

Demarat 
proceduri de 

achiziții 

2022 
31.12.2023 

 

2  Renovare energetică moderată a clădirii grădiniței 
Brăești 

713,974 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă 
semnarea 
contractului de 
finanțare 

3  Renovare energetică moderată a clădirii consiliului 
local Brăești 

883,154 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă 
semnarea 
contractului de 
finanțare 

47 COMUNA CORDĂRENI      

1  Achiziție echipament IT pentru școlile din comuna 
Cordăreni 

375,390 POC 
2014-2020 

95% 22.09.2021 
22.09.2022 

 

2  Reabilitare energetică moderată Cămin cultural din 
comuna Cordăreni 

1.280,031 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă 
semnarea 
contractului de 
finanțare 

3  Reabilitare energetică moderată Școala gimnazială 
“Mihai Munteanu” 

768,922 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă 
semnarea 
contractului de 
finanțare 

48 COMUNA CRISTEȘTI      

1  Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din 
Comuna Cristești, județul Botoșani 

889,000 POIM 
201-2020 

Achiziție 
publică 

01.10.2020  
28.02.2023 

 

2  Eficientizare energetică sediu administrativ comuna 
Cristești  

 4.008,755 PNRR 
Componenta 5 – 

 20.10.2022  
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Valul Renovării 
49 COMUNA NICȘENI      

1  Achiziție tractor și agregate Comuna Nicșeni, Județul 
Botoșani 

588,577 PNDR  
LEADER 

Solicitare 
avans 

FNGCIMM 

28.04.2022 
31.12.2023 

 

2  I.1.2. – Asigurarea infrastructurii pentru transportul 
verde-ITS 
Alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de 
management urban-local) 

1.886,280 PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

   

50 ORAȘ BUCECEA      

1  Achiziție echipamente de protecție medicală pentru 
Liceul Tehnologic din orașul Bucecea, județul 
Botoșani 
 

1.297,000 POIM 
2014-2022 

În procedură 
de licitație 

20.11.2020 
31.01.2023 

 

2  Modernizarea transportului public la nivelul Zonei 
Urbane Funcționale a Municipiului Botoșani – orașul 
Bucecea, prin achiziția de autobuze ecologice 

41.714,910 PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

Semnat 
contract de 
finanțare 

20.11.2022  

3  Construire de locuințe pentru tineri/locuințe de 
serviciu in orașul Bucecea 

8.595,532 PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

 20.11.2022  

4  Realizare piste pentru biciclete 4.147,473 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă 
semnarea 
contractului de 
finanțare 

5  Reabilitare clădire Casa căsătoriilor 394,361 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă 
semnarea 
contractului de 
finanțare 

51 COMUNA BROSCĂUȚI      

1  Achiziții echipamente de protecție medicală pentru 
școlile din comuna Broscăuți 

477,000 POIM 
2014-2020 

20% 20.04.2022 
28.20.2023 

 

52 COMUNA CORNI      

1  Construcţie și dotare grădiniţă în satul Corni, comuna 
Corni, judeţul Botoşani 

2.400,280 PNDR 
 Sub-măsura 7.2 

100% 
 

12.09.2017 
12.09.2022 

finalizat  
finalizare lucrări - 
Pvrtl nr. 
6391/01.07.2021 
Finalizat achiziţie 
dotări interioare 
(mobilier; IT, 
materiale didactice) 
şi exterioare  
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2  Creșterea eficienței energetice Cămin cultural 
Sarafinești 

1.902,213 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă 
semnarea 
contractului de 
finanțare 

53 COMUNA CURTEȘTI      
1  Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din 
comuna Curtești, județul Botoșani 

456,470 POIM 
Axa Prioritară 9 

Măsura 9.1 

Contract de 
finanțare 
semnat  

2022 Contract de 
finanțare nr. 
1347/06.04.2022 

54 COMUNA GORBĂNEȘTI      
1  Reabilitare Școală Gimnazială Nr. 1 Gorbănești și 

teren de sport comuna Gorbănești, județul Botoșani 
498,755 PNDR 

Submăsura 19.2 
95% 28.06.2021 

31.12.2022 
 

2  Construire de locuințe nZEB plus pentru tineri  2.176,661 PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

 20.10.2022  

55 COMUNA MILEANCA      
1  Achiziție echipamente IT pentru școlile din comuna 

Mileanca, județul Botoșani  
731,176 
 

POC 
2014-2020 

100% 
 

16.07.2021 
16.06.2022 

finalizat 

2  Achiziție echipamente de protecție medicală pentru 
școlile din comuna Mileanca, județul Botoșani  
 
 
 
 
 

736,553 
 

 
 
 
 
 

POIM 
2014-2020 
Creșterea  

capacității de 
gestionare a crizei 
sanitare Covid-19 

 
 
 
 

20% 
 
 
 
 
 
 

16.10.2020 
31.12.2022 

 
 
 
 
 
 
 

 

3  Renovare energetică moderată Primăria comunei 
Mileanca 
 
 
 

845,428 
 
 
 
 

PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

   

56 COMUNA RĂUSENI      
1  Extindere și reabilitare dispensar uman in comuna 

Răuseni, judetul Botoșani ” 
1.563,716 POR  

2014-2020 
axa prioritară 8 

obiectul specific 8.1. 

Procedură de 
achiziție 
execuție 
 lucrări 

22.06.2022 
31.12.2023 

Contract de finanţare 
nr 7789/22.06.2022 
cod.SMIS 152673 

2  Construirea de locuințe de serviciu pentru specialiști 
din sănătate și învățământ in comuna Răuseni 

1.748,874 PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

 20.10.2022  

57 COMUNA RĂDĂUȚI PRUT      
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1  Construire locuințe nZEB plus pentru tineri in 
Comuna Radauti Prut 

 2.013,867 PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

 20.10.2022  

58 COMUNA ROMÂNEȘTI      

1  Construire de locuințe nZEB plus pentru specialiști 
din sănătate și învățământ în Comuna Românești 

2.012,930 PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

 20.10.2022 Proiect aprobat 
pentru finanțare-în 
urma evaluării 
cererii de finanțare 

59 COMUNA IBĂNEȘTI      

1  Plan Urbanistic General în format digital pentru 
Comuna Ibănești 

820,121 PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

 20.10.2022  

2  Instalarea de stații de încărcare pentru vehiculele 
electrice in comuna Ibănești 

292,900 PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

 20.10.2022  

3  Platforma de servicii publice digitale pentru comuna 
Ibănești 

87,870 PNRR 
Componetna 10 – 

Fondul local 

   

4  Amenajare spații publice din comuna Ibănești cu 
mobilier urban inteligent 

761,541 PNRR 
Componetna 10 – 

Fondul local 

   

5  Reabilitarea sediului Primăriei comunei Ibănești 1.053,094 PNRR 
Componetna 10 – 

Fondul local 

   

60 COMUNA ȘTIUBIENI      

1  Actualizarea planului urbanistic general/ PUG, în 
comuna Știubieni 

 628,400 PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

 20.10.2022  

2  Renovare energetică moderată a Căminului cultural 
Știubieni 

829,494 PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

   

3  Renovare energetică moderată sediu administrative 
secundar 

914.552 PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

   

4  System intelligent de management în comuna 
Știubieni pentru integrarea datelor spațiale într-o 
soluție (GIS) prin PNRR/2022/C10, Acțiunea I.1.2. 

307,100 PNRR 
Componenta 10 – 

Fondul Local 

   

61 COMUNA AVRĂMENI      
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1  Înființarea sistemului de supraveghere în comuna 
Avrămeni 

1.656,646 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă semnarea 
contractului de 
finanțare 

62 COMUNA CĂLĂRAȘI      

1  Dezvoltarea sistemului de management local prin 
implementarea unor infrastructuri inteligente la 
nivelul comunei Călărași 

2.195,407 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă semnarea 
contractului de 
finanțare 

2  Construire de locuințe nZEB plus pentru tineri și 
locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și 
învățământ în comuna Călărași 
-construirea și dotarea a 12 unități de locuit 
(apartamente) 
- reducerea de energie conform certificatului de 
performanță energetică 
–1 stație cu două puncte de încărcare pentru 
vehiculele electrice 

4.446,449 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

   

63 COMUNA DERSCA      

1  Dezvoltarea sistemului de management local prin 
implementarea unor infrastructure inteligente la 
nivelul comunei Dersca 

1.902,506 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă semnarea 
contractului de 
finanțare 

64 COMUNA DIMĂCHENI      

1  Eficientizare energetică Școala gimnazială nr. 1 
Dimăcheni  

1.523,317 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă semnarea 
contractului de 
finanțare 

65 COMUNA DRĂGUȘENI      

1  Construire locuințe pentru tineri în comuna Drăgușeni 1.276,707 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă semnarea 
contractului de 
finanțare 

2  Actualizarea Planului Urbanistic General (PUG) în 
comuna Drăgușeni, prin PNRR/2022/110-Fondul 
local 

628,400 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă semnarea 
contractului de 
finanțare 
 

66 COMUNA HĂNEȘTI      

1  Implementarea suistemelor inteligente de 
management local din comuna Hănești 

2.048,957 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

  Se așteaptă semnarea 
contractului de 
finanțare 
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67 COMUNA LOZNA      

  Sistem de supraveghere video. Extinderea sistemului 
Wi-Fi în spațiile publice și Platformă de servicii 
publice digitale  

1.902,506 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

   

68 COMUNA LUNCA      

1  Dezvoltarea sistemului de management local prin 
implementarea unor infrastructuri inteligente la 
nivelul comunei Lunca 

1.891,445 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

   

69 COMUNA MIHĂLĂȘENI      

1  Dezvoltarea sistemului de management local prin 
implementarea unor infrastructuri inteligente la 
nivelul comunei Mihălășeni 

1.902,506 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

   

70 COMUNA TRUȘEȘTI      

1  Reabilitare moderată cămin cultural Ionășeni 1.780,133 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

   

71 COMUNA VIIȘOARA      

1  Dezvoltarea sistemului de management local prin 
implementarea unor infrastructuri inteligente la 
nivelul comunei Viișoara 

1.902,506 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

   

72 COMUNA VLĂSINEȘTI      

1  Înființare stații de reîncărcare vehicule electrice în 
comuna Vlăsinești 

439,350 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

   

73 COMUNA VORONA      

1  Extindere sistem de supraveghere video în comuna 
Vorona 

291,553 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

   

2  Reabilitare moderată Liceul Tehnologic “Ștefan cel 
Mare și Sfânt”, corpul B din comuna Vorona 

2.343,205 PNRR 
Componenta 10-

Fondul local 

   

        

 56 / 175 /      
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UAT-uri PROIECTE 
ȘI OBIECTIVE DE INVESTIȚII 

finalizate – 14 / 
nerealizate – 1 / 
în curs de realizare – 160+ 

 



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

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

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

Număr de înregistrare…………….........

Semnătura……………………………..

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

CERERE DE FINANŢARE

Program Operaţional Regional

Cod apel: POR/722/9/1 Cod proiect 155364

Titlul proiectului

Reabilitare centru comunitar integrat,
reabilitare şi dotare sali pentru servicii
educaţionale pentru copii aflaţi în risc de
abandon scolar/a doua şansă şi reabilitare
spatiu pentru servicii de ocupare şi
calificare

Componenta 1
 POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, AXA
PRIORITARA 9, PRIORITATEA DE
INVESTITII 9.1 - DLRC (CLLD)

Axa Prioritară
Sprijinirea regenerarii economice şi sociale
a comunităţilor defavorizate  din mediul
urban

Operaţiunea

Schema de ajutor de stat



TITLUL PROIECTULUI

Reabilitare centru comunitar integrat, reabilitare şi dotare sali pentru servicii educaţionale pentru copii
aflaţi în risc de abandon scolar/a doua şansă şi reabilitare spatiu pentru servicii de ocupare şi

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

NU

Lider

Este întreprinderea IMM:

MUNICIPIUL BOTOSANIDenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

unitate administrativ teritorială nivel localTipul Organizaţiei:

3372882Cod de înregistrare fiscală/CIF:

Nu este cazulNumăr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

Telefon/Fax:

Cod CAEN principal:

Municipiul Botoşani, România, Str. Piata Revolutiei nr. 1, , judeţul Botoşani, cod poştal 710236, România

0231502200 / 0231531595

8411 - Servicii de administrate publica generala

Adresa poştală:

Data infiinţării: 16/02/1968

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

DA

primaria@primariabt.roAdresa e-mail:

Pagina Web: www.primariabt.ro

Primar

Cosmin-Ionut Andrei

0725806806 / 0231502200

proiecte@primariabt.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

Trezoreria Botosani Piata Revolutiei, nr.3, Localitate
Municipiul Botoşani, Cod postal:
,Botoşani, România

RO56TREZ11621
45020301XXX

21A450301 Trezoreria
Municipiului
Botosani

TREZROBU

TREZORERIA
BOTOSANI

Piata Revolutiei, nr.3, Localitate
Judeţul Botoşani, Cod postal:
,Botoşani, România

RO42TREZ11621
A480101XXXX

21A480101 BOTOSANI TREZROBU

TREZORERIA
BOTOSANI

Piata Revolutiei, nr.3, Localitate
Judeţul Botoşani, Cod postal:
,Botoşani, România

RO86TREZ11621
A480102XXXX

21A480102 BOTOSANI TREZROBU

TREZORERIA
BOTOSANI

Piata Revolutiei, nr.3, Localitate
Judeţul Botoşani, Cod postal:
,Botoşani, România

RO02TREZ11621
A426900XXXX

21A426900 BOTOSANI TREZROBU
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Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

25601/01/2013 -
31/12/2013 247,583,737.00

27501/01/2014 -
31/12/2014 218,948,004.00

26901/01/2015 -
31/12/2015 204,053,959.00

27901/01/2016 -
31/12/2016 187,724,590.00

263.501/01/2017 -
31/12/2017 229,385,917.00

19701/01/2018 -
31/12/2018 152,364,185.00

21801/01/2019 -
31/12/2019 176,527,127.99

25301/01/2020 -
31/12/2020 213,135,302.00

212901/01/2021 -
31/12/2021 236,140,773.00

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru perioada 2009-
2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice

24752

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 120835 / 24 FEB 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

24 FEB 2011

31 IAN 2016

Valoarea totală proiect: 134,539,044.49 LEI

116,504,998.10 LEIValoare eligibilă proiect:

5,825,249.41 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 110,679,748.20 LEI

Rambursare efectivă: 110,219,514.59 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea impactului negativ al emisiilor poluante şi minimizarea efectelor schimbărilor
climatice cauzate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică în scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei in
Botoşani până în anul 2015 şi asigurării conformării cu obligaţiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare.

Obiectivul specific al proiectului constă în stabilirea investiţiilor necesare măsurilor de refacere şi reabilitare a sistemului de alimentare
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centralizată cu energie termică din municipiul Botoşani, care să asigure conformarea – la cel mai mic cost – cu obligaţiile de mediu
stabilite prin Tratatul de Aderare, precum şi cu obiectivele strategiilor şi programelor naţionale relevante pentru mediu (creşterea eficienţei
energetice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea calităţii serviciului public de alimentare cu energie termică la tarife
suportabile pentru populaţie).

Obiectivul strategic al proiectului constă în asigurarea unui sistem de încălzire urbană durabil cu tarife suportabile pentru populaţia din
municipiul Botoşani.

?  Reducerea cu 29% a costurilor tehnologice cu energia termică şi apă:
-  cu 2.205 mii lei în anul 2014 faţă de 2011.
 ?  Investiţia a contribuit substanţial la scăderea preţului local al energiei termice: - de la 491,23 lei/Gcal cu TVA în anul 2011, la 375,86
lei/Gcal în anul 2015.
 ?  Scăderea preţului local de facturare pentru instituţiile publice şi agenţii economici care au optat pentru conectarea la reţeaua de
transport apă fierbinte:
de la 342,81 lei/Gcal cu TVA în anul 2011, la 238,24 lei/Gcal în anul 2015.
?  Diminuarea efortului bugetar al Primăriei municipiului Botoşani pentru subvenţia unitară necesară acoperirii diferenţei de preţ a energiei
termice pentru populaţie:
de la 307,73 lei/Gcal cu TVA în anul 2011, la 205,86 lei/Gcal cu TVA în anul 2015.
?  Creşterea eficienţei energetice a sursei CET ca urmare a instalării de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice:
- de la 75,9% în anul 2011, la 89% în anul 2015.

Rezultate

Demolare, demontare CAF 2, CAF 3 de 100 Gcal/h şi Cazanele de abur nr.1 şi nr.2 de 105 t/h din CET Botoşani;
- Instalaţie de cogenerare de înaltă eficienţă, nouă, formată din 2 Motoare termice GE Jenbacher de 4,4MWe şi recuperatoare de căldură
de 3,9MWt. Instalaţiile funcţionează pe gaze naturale şi produc în cogenerare energie electrică şi termică, cu recuperare de energie
termică din circuitele instalaţiei, pentru asigurarea agentului termic pentru prepararea apei calde în perioada de vară, şi pentru
preîncălzirea apei înainte de a intra în cazanele de apă fierbinte în perioada de iarnă;
- Instalaţii mari de ardere formate din 2 cazane de apă fierbinte de 45 Gcal/h fiecare, noi, dotate cu arzătoare cu NOx redus. Cazanele de
apă fierbinte funcţionează în perioada sezonului rece pentru asigurarea energiei termice pentru încălzire şi apă caldă de consum,
clienţilor racordaţi la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică;
- Cazan de abur tehnologic de 10 t/h, relocat de pe vechiul amplasament în incinta noii centrale şi are ca scop asigurarea aburului
tehnologic necesar serviciilor interne ale sursei;
- Reabilitarea şi modernizarea echipamentelor şi sistemelor auxiliare – sistem de alimentare cu gaze naturale, staţie pompe termoficare,
staţie tratare chimică a apei, staţie tratare ape uzate, reţele termice şi tehnologice în incintă, sisteme tehnologice electrice, cameră de
comandă, instalaţii curenţi slabi, gospodărie de păcură, lucrări hidrotehnice, drumuri în incintă;
- Reabilitarea parţială a reţelei de transport a agentului termic. Principalele lucrări au constat în modernizarea a 6,53 km reţea de
transport ce înglobează 13,06 km conducte apă fierbinte de la CET la punctele termice şi retur + racorduri (reţele de legătură dintre
reţeaua primară şi 28 de puncte termice), reprezentând 38% din total reţea şi 14,312 km reţea de distribuţie a energiei termice pentru
încălzire şi apă caldă de consum (57,258 km conducte tur – retur încălzire, distribuţie apă caldă şi conducte de recirculare), care
alimentează 10 ansambluri de locuinţe,  reprezentând 25% din total sistem de distribuţie.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Parc Regional de Agrement Turistic si Sportiv Cornisa Botosani

3389

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2324 / 26 SEP 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

27 SEP 2011

31 DEC 2018

Valoarea totală proiect: 82,645,457.66 LEI

37,129,774.78 LEIValoare eligibilă proiect:

18,564,887.39 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 18,564,887.39 LEI

Rambursare efectivă: 27,476,033.37 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.
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Dezvoltare regionala prin sprijinirea investitiilor in turism din cadrul POR 2007-2013

ORDIN  NR. 287 din 2008

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală: DMI 5.2: Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Extinderea infrastructurii de agrement din municipiul Botosani, prin crearea parcului regional de agrement turistic şi sportiv – Cornisa, in
suprafata totala de 48,38 ha, astfel:
? Construirea a 4274,02 mp la sol reprezentand:
• piscina acoperita si vestiare plaja,
• bazine exterioare de agrement (suprafaţa construită la sol 2152,92 mp),
• patinoar artificial si de agrement (suprafaţa construită la sol patinoar 1 806,68 mp),
• terenuri de sport si vestiare jucatori (suprafata construita respectiv suprafata desfasurata - 314,42 mp, cu specificatia faptului
ca terenurile de sport sunt amenajate pe o suprafata de 5.267 mp)
? Amenajarea a 41,46 ha, dupa cum urmeaza:
• suprafata impadurita – 25,7ha;
• suprafata plantata cu arbusti rasinosi taratori 16,24 ha;
• suprafata de peluza existenta lasata libera - 9,46 ha,
• suprafata amenajari speciale/parc - 14,67 ha.
? Amenajarea a 45431.93 mp alei pietonale şi parcaje auto precum si drumuri de acces dupa cum urmeaza:
• parcaje auto – 7.860 mp;
• alei pietonale – 7.302 mp;
• acces principal in parc – 3.582,36 mp;
• inel principal de circulatie – 14.473,91 mp;
• acces secundar in parc – 4.123,27 mp;
• acces rutier in parcarea nr.1 – 4.066 mp;
• alee deservire parcarea nr. 1 – 1.268,35 mp;
• alee acces bazine inot – 2.044.85 mp,
• drum de exploatare  statie epurare - 711.19 mp.

4274,02 mp la sol reprezentand:
• piscina acoperita si vestiare plaja,
• bazine exterioare de agrement (suprafaţa construită la sol 2152,92 mp),
• patinoar artificial si de agrement (suprafaţa construită la sol patinoar 1 806,68 mp),
• terenuri de sport si vestiare jucatori (suprafata construita respectiv suprafata desfasurata - 314,42 mp, cu specificatia faptului
ca terenurile de sport sunt amenajate pe o suprafata de 5.267 mp)
41,46 ha Amenajati dupa cum urmeaza:
• suprafata impadurita – 25,7ha;
• suprafata plantata cu arbusti rasinosi taratori 16,24 ha;
• suprafata de peluza existenta lasata libera - 9,46 ha,
• suprafata amenajari speciale/parc - 14,67 ha.
45431.93 mp amenajati sub forma de alei pietonale şi parcaje auto precum si drumuri de acces dupa cum urmeaza:
• parcaje auto – 7.860 mp;
• alei pietonale – 7.302 mp;
• acces principal in parc – 3.582,36 mp;
• inel principal de circulatie – 14.473,91 mp;
• acces secundar in parc – 4.123,27 mp;
• acces rutier in parcarea nr.1 – 4.066 mp;
• alee deservire parcarea nr. 1 – 1.268,35 mp;
• alee acces bazine inot – 2.044.85 mp,
• drum de exploatare statie epurare - 711.19 mp
1 structura de agrement turistic si sportiv corespunzator dotata

Rezultate

Activitatea nr. 1 Realizarea managementului de proiect
Activitatea nr. 2: Crearea infrastructurii de agrement si a utilitatilor aferente: Parcul Regional de Agrement Turistic si Sportiv - Cornisa
Activitatea nr. 3: Dotare Parc Regional de Agrement Turistic si Sportiv - Cornisa
Activitatea nr. 4 Publicitate si informare
Activitatea nr. 5. Monitorizarea si evaluarea proiectului

Activităţi finanţate
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Cod SMIS:

Crearea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Botoşani

37650

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3723/03.06.2013 / 03 IUN 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

03 IUN 2013

03 NOI 2014

Valoarea totală proiect: 601,755.93 LEI

392,227.04 LEIValoare eligibilă proiect:

392,227.04 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 354,455.58 LEI

Rambursare efectivă: 446,818.56 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

crearea infrastructurii de informare şi promovare turistică a Municipiului Botoşani prin înfiinţarea Centrului Naţional de Informare şi
Promovare Turistică Botoşani. O.S:  dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Botoşani cu logistica specifică
necesară (baze de date cu informaţii turistice, portal web, program informatic, etc); creşterea numărului de locuri de muncă în domeniul
informării şi promovării turistice prin crearea a 4 noi locuri de muncă.

crearea infrastructurii de informare şi promovare turistică a Municipiului Botoşani prin înfiinţarea Centrului Naţional de Informare şi
Promovare Turistică Botoşani. O.S:  dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Botoşani cu logistica specifică
necesară (baze de date cu informaţii turistice, portal web, program informatic, etc); creşterea numărului de locuri de muncă în domeniul
informării şi promovării turistice prin crearea a 4 noi locuri de muncă.

Rezultate

A1. Actualizarea şi detalierea organizării operaţionale, A2. Achiziţia de dotări şi program informatic, A3. Achiziţia de informaţii turistice,
A4. Achiziţia portalului web pentru informare şi promovare turistică, A5. Acreditarea CNIPT Botoşani, A6. Derularea acţiunilor de
informare şi publicitate, A7. Achiziţia serviciilor de audit,  A8. Raportarea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

„Development of the agriculture sector through creation of an agricultural cross-border network” /
Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei reţele transfrontaliere în domeniul agriculturii”.

MIS ETC 1687

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 77391/11.10.2013 / 11 OCT 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

11 OCT 2013

31 DEC 2016

Valoarea totală proiect: 2,400,928.36 EURO

2,160,835.52 EUROValoare eligibilă proiect:

192,826.00 EUROValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 186,000.00 EURO
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Rambursare efectivă: 186,000.00 EURO

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

creşterea productivităţii şi a competitivităţii sectorului agricol prin intensificarea contactelor partenerilor de pe ambele părţi ale frontierei în
vederea îmbunătăţirii situaţiei economice în aria eligibilă a Programului.

crearea unei reţele transfrontaliere de parteneri în domeniul agriculturii, din România, Republica Moldova şi Ucraina; crearea unui Parc
Logistic Agro-Industrial în Raionul Sângerei, care reprezintă legătura centrală a reţelei transfrontaliere; adaptarea calităţii produselor la
standarde internaţionale; implementarea şi dezvoltarea unei infrastructuri post-recoltă în cadrul Parcului Logistic Agro-Industrial;
dezvoltarea unor servicii de bază pentru sortarea, congelarea şi depozitarea fructelor în cadrul Parcului Logistic Agro-Industrial;
dezvoltarea unor servicii de suport (consultanţă) pentru management, achiziţii, marketing, dezvoltarea produselor şi evidenţă contabilă
pentru producătorii agricoli  din cadrul Parcului Logistic Agro-Industrial; crearea şi administrarea unui Colţ Expoziţional pentru produse
„Fabricate în Zona Transfrontalieră”, în cadrul Pieţei Viilor din Botoşani, ce va funcţiona ca a doua legătură a reţelei transfrontaliere;
crearea şi dezvoltarea unei Pieţe Transfrontaliere Virtuale, ce va funcţiona ca a treia legătură a reţelei transfrontaliere; organizarea de
schimburi de experienţă şi know how în domeniul agricol între specialişti din zonele transfrontaliere; promovarea produselor „Fabricate în
Zona Transfrontalieră” pe pieţele internaţionale.

Rezultate

crearea unei reţele transfrontaliere de parteneri în domeniul agriculturii, din România, Republica Moldova şi Ucraina; crearea unui Parc
Logistic Agro-Industrial în Raionul Sângerei, care reprezintă legătura centrală a reţelei transfrontaliere; adaptarea calităţii produselor la
standarde internaţionale; implementarea şi dezvoltarea unei infrastructuri post-recoltă în cadrul Parcului Logistic Agro-Industrial;
dezvoltarea unor servicii de bază pentru sortarea, congelarea şi depozitarea fructelor în cadrul Parcului Logistic Agro-Industrial;
dezvoltarea unor servicii de suport (consultanţă) pentru management, achiziţii, marketing, dezvoltarea produselor şi evidenţă contabilă
pentru producătorii agricoli  din cadrul Parcului Logistic Agro-Industrial; crearea şi administrarea unui Colţ Expoziţional pentru produse
„Fabricate în Zona Transfrontalieră”, în cadrul Pieţei Viilor din Botoşani, ce va funcţiona ca a doua legătură a reţelei transfrontaliere;
crearea şi dezvoltarea unei Pieţe Transfrontaliere Virtuale, ce va funcţiona ca a treia legătură a reţelei transfrontaliere; organizarea de
schimburi de experienţă şi know how în domeniul agricol între specialişti din zonele transfrontaliere; promovarea produselor „Fabricate în
Zona Transfrontalieră” pe pieţele internaţionale.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitarea termică în vederea creşterii eficienţei energetice a 3 blocuri din Municipiul  Botoşani

47982

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3946/22.11.2013 / 22 NOI 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

22 NOI 2013

22 AUG 2014

Valoarea totală proiect: 3,421,128.48 LEI

3,017,251.33 LEIValoare eligibilă proiect:

3,017,251.33 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,810,350.80 LEI

Rambursare efectivă: 2,139,437.23 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

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

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Botoşani în conformitate cu
obiectivele Strategiei Europa 2020 prin diverse măsuri de reabilitare termică, contribuind astfel la creşterea calităţii vieţii,
creşterea/menţinerea ratei de ocupare a forţei de muncă, consum redus de energie, limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră şi
dezvoltarea economiei locale.
Obiectivul specific al proiectului este îmbunătăţirea eficienţei energetice a 3 blocuri de locuinţe din Municipiul Botosani în vederea obţinerii
unei economii anuale de energie de minim 40% pe parcursul a 12 luni, prin:
• lucrări la spaţiile exterioare ale blocului de locuinte;
• lucrări de reparaţii;
• lucrări la instalaţia de distribuţie în subsol
• lucrări conexe

îmbunătăţirea eficienţei energetice a 3 blocuri de locuinţe din Municipiul Botosani în vederea obţinerii unei economii anuale de energie de
minim 40% pe parcursul a 12 luni, prin:
• lucrări la spaţiile exterioare ale blocului de locuinte;
• lucrări de reparaţii;
• lucrări la instalaţia de distribuţie în subsol
• lucrări conexe

Rezultate

Activitatea 1: Realizarea documentaţiei de finanţare
Activitatea 2: Realizarea documentaţiei tehnice
Activitatea 3: Realizarea managementului de proiect
Activitatea 4: Reabilitarea termică a 3 blocuri de locuinţe din Municipiul Botoşani
Activitatea 5: Întocmirea Certificatelor de Performanţă Energetică şi a Anexelor acestora la finalizarea lucrărilor
Activitatea 6: Publicitate şi informare

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitarea termică a blocurilor din strada Aleea Arcului nr. 4, Săvenilor nr. 42 şi Calea Naţională nr.
56

53069

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4632/10.09.2014 / 10 SEP 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

10 SEP 2014

30 IUN 2016

Valoarea totală proiect: 2,194,846.42 LEI

2,003,218.42 LEIValoare eligibilă proiect:

2,003,218.42 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,201,931.05 LEI

Rambursare efectivă: 2,139,437.23 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

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

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este promovarea coeziunii sociale, prin creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din
municipiul Botoşani, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, contribuind astfel la creşterea ratei de ocupare a forţei de
muncă locală, consum redus de energie şi limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Obiectivul specific al proiectului este creşterea eficienţei energetice a 3 blocuri de locuinţe din Municipiul Botoşani în vederea obţinerii
unei economii anuale de energie de minim 40% pe parcursul a 12 luni, prin diverse măsuri de reabilitare termică:
• lucrări de intervenţie la spaţiile exterioare ale blocului de locuinţe;
• lucrari de reparatii;
• lucrari conexe

creşterea eficienţei energetice a 3 blocuri de locuinţe din Municipiul Botoşani în vederea obţinerii unei economii anuale de energie de
minim 40% pe parcursul a 12 luni, prin diverse măsuri de reabilitare termică:
• lucrări de intervenţie la spaţiile exterioare ale blocului de locuinţe;
• lucrari de reparatii;
• lucrari conexe

Rezultate

Activitatea 1: Realizarea documentaţiei de finanţare
Activitatea 2: Realizarea documentaţiei tehnice
Activitatea 3: Realizarea managementului de proiect
Activitatea 4: Reabilitarea termică a 3 blocuri de locuinţe din Municipiul Botoşani
Activitatea 5: Întocmirea Certificatelor de Performanţă Energetică şi a Anexelor acestora la finalizarea lucrărilor
Activitatea 6: Publicitate şi informare

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitarea termică în vederea creşterii eficienţei energetice a 2 blocuri din municipiul Botoşani

53068

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4737/10.09.2014 / 10 SEP 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

10 SEP 2014

30 IUN 2016

Valoarea totală proiect: 2,931,175.60 LEI

2,418,504.86 LEIValoare eligibilă proiect:

2,418,504.86 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,451,102.90 LEI

Rambursare efectivă: 2,141,628.67 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general :Obiectivul general al proiectului este promovarea coeziunii sociale, prin creşterea eficienţei energetice a blocurilor de
locuinte din Municipiul Botoşani, în conformitate cu Obiectivele Strategiei Europa 2020, contribuind astfel la creşterea ratei de ocupare a
forţei de muncă locală, consum redus de energie şi limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Obiectivul specific al proiectului consta în creşterea eficienţei energetice a 2 blocuri de locuinţe din Municipiul Botoşani în vederea
obţinerii unei economii anuale de energie de minim 40% pe parcursul a 12 luni, prin diverse masuri de reabilitare termică:
- Lucrări de intervenţie la spaţiile exterioare ale blocului de locuinţe
- Lucrări de reparaţii
- Lucrări conexe

 creşterea eficienţei energetice a 2 blocuri de locuinţe din Municipiul Botoşani în vederea obţinerii unei economii anuale de energie de
minim 40% pe parcursul a 12 luni, prin diverse masuri de reabilitare termică:
- Lucrări de intervenţie la spaţiile exterioare ale blocului de locuinţe
- Lucrări de reparaţii
- Lucrări conexe

Rezultate

Activitatea 1: Realizarea documentaţiei de finanţare
Activitatea 2: Realizarea documentaţiei tehnice
Activitatea 3: Realizarea managementului de proiect
Activitatea 4: Reabilitarea termică a 2 blocuri de locuinţe din Municipiul Botoşani
Activitatea 5: Întocmirea Certificatelor de Performanţă Energetică şi a Anexelor acestora la finalizarea lucrărilor
Activitatea 6: Publicitate şi informare

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

„Diversitatea multiculturală – pilon de dezvoltare comunitară în judeţele Botoşani, Bistriţa-Năsăud şi
Iaşi”

LP30

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: PA17-RO13-LP30/22.12.2014 / 22 DEC 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

22 DEC 2014

31 OCT 2016

Valoarea totală proiect: 863,268.95 LEI

863,268.95 LEIValoare eligibilă proiect:

518,023.42 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 518,023.42 LEI

Rambursare efectivă: 602,842.85 LEI

Guvernul Islandei, Guvernul Liechtenstein, Guvernul Luxemburghez

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

OG: Promovarea unei mai bune înţelegeri a diversităţii culturale şi consolidarea dialogului intercultural, inclusiv prin consolidarea culturii
minorităţilor ?n judeţele Botoşani, Bistriţa - Năsăud şi Iaşi.
OS1. Cresterea capacităţii de promovare a diversităţii culturale către publicul larg la nivelul regiunilor Nord Est si Nord-Vest prin
organizarea a 3 festivaluri ?n oraşele Botoşani, Iaşi şi Bistriţa, şi realizarea unui film documentar cu privire la cultura şi tradiţiile
multietnice;
OS2. Consolidarea dialogului intercultural si dezvoltarea capacităţii de colaborare şi extindere a posibilitatilor de derulare a unor activitati
variate in domeniul artistic şi cultural la nivel regional şi interregional prin organizarea 12 workshopuri cu specialiştii din cultură şi artă din
cele  regiunile Nord Est si Nord Vest.
OS3. Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la diversitatea culturală şi determinarea unei mai bune înţelegeri a
diversităţii culturale inclusiv a culturii minorităţilor prin realizarea a 3 studii sectoriale în cultură şi arte în Judeţele Botoşani, Bistriţa -
Năsăud şi Iaşi şi organizarea unei campanii de advocacy pentru mediatizarea înţelegerii diversităţii culturale ?n ţară şi tările SEE.

Cresterea capacităţii de promovare a diversităţii culturale către publicul larg la nivelul regiunilor Nord Est si Nord-Vest prin organizarea a 3
festivaluri ?n oraşele Botoşani, Iaşi şi Bistriţa, şi realizarea unui film documentar cu privire la cultura şi tradiţiile multietnice;
 Consolidarea dialogului intercultural si dezvoltarea capacităţii de colaborare şi extindere a posibilitatilor de derulare a unor activitati
variate in domeniul artistic şi cultural la nivel regional şi interregional prin organizarea 12 workshopuri cu specialiştii din cultură şi artă din
cele  regiunile Nord Est si Nord Vest.
Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la diversitatea culturală şi determinarea unei mai bune înţelegeri a diversităţii
culturale inclusiv a culturii minorităţilor prin realizarea a 3 studii sectoriale în cultură şi arte în Judeţele Botoşani, Bistriţa - Năsăud şi Iaşi şi
organizarea unei campanii de advocacy pentru mediatizarea înţelegerii diversităţii culturale ?n ţară şi tările SEE.

Rezultate

1.Managementul proiectului. 2.Informare şi publicitate.
3. Susţinerea a câte 4 workshop-uri cu specialiştii din cultură şi artă din Judeţele Botoşani, Bistriţa–Năsăud.
4. Realizarea a 3 studii sectoriale în cultură şi în arte în Judeţele Botoşani, Bistriţa - Năsăud şi Iaşi ?n scopul conştientizării diversităţii
culturale, inclusiv privind culturile minorităţilor.
5. Realizarea unui film documentar cu privire la cultura şi tradiţiile multietnice. 6. Organizarea a 3 festivaluri de promovare a diversităţii
multiculturale multietnice prin spectacole care promovează muzica, dansul şi arta vizuală ?n formă modernă (film documentar şi expoziţie
de fotografie) la Botoşani, Bistriţa şi Iaşi.
7. Realizarea unei campanii de advocacy şi mediatizare a patrimoniului multicultural ?n ţară şi ţările membre SEE. 8. Monitorizarea şi
evaluarea proiectului.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Un nou inceput - GAL Botosani – Sprijin pentru dezvoltarea unei strategii locale durabile

114071

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 52257/31.08.017 / 31 AUG 2017
Dată începere:

Dată finalizare:

01 SEP 2017

04 DEC 2017

Valoarea totală proiect: 221,425.65 LEI

221,425.65 LEIValoare eligibilă proiect:

73,886.25 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 72,355.32 LEI

Rambursare efectivă: 48,382.39 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

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

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare in
municipiul Botosani prin mobilizarea si animarea comunitatii si a partenerilor locali in dezvoltarea locala, crearea unui Grup de Actiune
Locala (GAL) si elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala. Proiectul propune o abordare integrata in vederea solutionarii problemelor
locale identificate la nivelul municipiului Botosani, prin dezvoltarea de activitati multisectoriale, destinate combaterii saraciei si excluziunii
sociale: cresterea participarii pe piata muncii, a imbunatatirii nivelului educational, cresterii accesului la serviciile sociale, imbunatatirii
conditiilor de locuire si reabilitarii spatiilor urbane. Caracterul integrat al masurilor este respectat si prin consultarea, implicarea si
participarea activa a comunitatii, considerata valoroasa pentru dezvoltarea si responsabilizarea acesteia. Se urmareste o abordare
complementara a problemelor cu care se confrunta comunitatea, in vederea alcatuirii unui parteneriat local durabil si sinergic si elaborarii
unor solutii integrate.

Astfel, proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific al programului si apelului prin reducerea numarului de persoane aflate in risc
de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele
cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1 - Cresterea implicarii populatiei din zonele marginalizate ale municipiului Botosani in solutionarea problemelor locale prin derularea
de actiuni de delimitare a zonei/zonelor urbane marginalizate, activitati de animare si facilitare si infiintarea unui GAL pentru
reprezentarea intereselor;
OS2 - Imbunatatirea competentelor personalului GAL (10 persoane) in domeniile relevante pentru SDL/DLRC – in acord cu nevoile de
dezvoltare identificate in SDL;
OS3 - Realizarea unei cercetari de teren la nivelul zonelor distincte incluse in teritoriu din cadrul municipiului Botosani, cu accent pe ZUM,
in urma careia se va elabora analiza nevoilor si problemelor populatiei din teritoriul SDL;
OS4 - Animarea si mobilizarea comunitatii marginalizate vizate de SDL, prin intermediul unor instrumente inovative si actiuni complexe
implementate pe raza teritoriilor delimitate din cadrul municipiului Botosani;
OS5 - Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate din municipiul
Botosani prin elaborarea unei SDL si a listei indicative de interventii prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de
dezvoltare locala.

1 Grup de Actiune Locala infiintat;
10 persoane (membri GAL) absolvente a unui curs de dezvoltare a competentelor pentru a demara si gestiona procese de dezvoltare la
nivel local ;
1 cercetare in teren realizata;
4 focus grupuri organizate a cate 20 de persoane fiecare;
 1 studiu de referinta realizat;
 1 baza de microdate primare intocmita;
1 analiza diagnostic a nevoilor si problemelor populatiei din zonele din teritoriul SDL, in special ZUM realizata;
5 parteneriate incheiate pentru dezvoltarea GAL;
un plan de animare a teritoriului realizat si implementat;
 1 sondaj privind monitorizarea si evaluarea activitatilor in randul populatiei realizat;
 1 Strategie de Dezvoltare Locala realizata incluzând o listă indicativă de interventii

Rezultate

A1.1 - Infiintarea juridica a GAL-ului si organizarea sediului functional
A1.2 - Operationalizarea noului GAL prin angajarea si imbunatatirea competentelor personalului GAL in domeniile relevante
A2.1 - Intocmirea planului cu delimitarea teritoriului SDL
A2.2 - Realizarea Studiului de referinta si analizei diagnostic a nevoilor si problemelor populatiei din zonele din teritoriul SDL, in special a
ZUM
A3.1 - Animarea partenerilor locali si mobilizarea comunitatii marginalizate vizate de SDL
A4.1 - Elaborarea SDL si a listei indicative de interventii prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala

Activităţi finanţate
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A5.1 - Managementul proiectului si coordonarea activitatilor
A5.2 - Decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara

Cod SMIS:

Reabilitarea si dezvoltarea turistica a monumentului istoric ansamblul Bisericii Sf. Gheorghe

117283

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1141 / 12 FEB 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

12 FEB 2018

12 FEB 2021

Valoarea totală proiect: 7,258,269.01 LEI

7,214,179.00 LEIValoare eligibilă proiect:

6,974,746.76 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 6,835,251.84 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

 Obiectivul general il constituie reabilitarea si dezvoltarea turistica a monumentului istoric ansamblul bisericii „SFANTUL GHEORGHE” din
Municipiul Botosani, in vederea conservarii, protejarii, promovarii si dezvoltarii patrimoniului cultural din municipiul Botosani, contribuind
astfel la dezvoltarea locala si a identitatii culturale.
Obiectivele specifice ale proiectului: reabilitarea si dezvoltarea turistica a Ansamblului Bisericii „Sfantul Gheorghe” din Botosani prin:
- Restaurarea, reabilitarea si consolidarea ansamblului istoric Biserica „Sfantul Gheorghe” reprezentat de urmatoarele monumente:
Biserica Sf. Gheorghe si Turnul Clopotnita, in vederea punerii in valoare a acestora sub aspect structural si functional, a promovarii
valorilor cultural - religioase si al atragerii numarului de turisti in zona, in termen de 36 de luni;
- Valorificarea, consacrarea si mentinerea caracterului de monument istoric al Ansamblului Bisericii “Sfantul Gheorghe”, obiectiv de
patrimoniu si de interes turistic cultural religios, prin promovare media, inclusiv digitizarea acestuia, in vederea crearii unui produs turistic
la standarde europene, in termen de 36 de luni;
 - Cresterea cu cel putin 41.66% la nivel regional a gradului de atragere si incurajare a vizitatorilor interesati de domeniul turismului
cultural religios prin promovare media precum si prin angrenarea autoritatilor centrale si locale, in termen de 12 luni de la data finalizarii
implementarii proiectului;
- Largirea orizontului de vizibilitate de la nivel local al Ansamblului Bisericii Sfantul Gheorghe din Botosani in vederea includerii acestuia
intr-un circuit turistic extins la nivel judetean in special si la nivel regional si national in general, pana la finalizarea perioadei de
implementare a proiectului si mentinerea acestuia in circuitul public pe intreaga perioada de durabilitate a proiectului.

 - 1 obiectiv de patrimoniu cultural restaurat;
- 600 de vizite efectuate dupa interventia asupra monumentului istoric Ansamblul Bisericii Sf. Gheorghe

Rezultate

 -lucrări de protecţie faţade şi detalii de arhitectură;
-conservare, restaurare spaţii şi elemente: Pronaos, Naos, Sfântul Altar, uşă acces biserică, zidărie din piatră naturală şi cărămidă
aparentă;
-consolidare fundaţie;
-pictură interioară din nou-frescă;
 -restaurare iconostas; -realizare iluminat architectural;
-reabilitare împrejmuire incintă;

Activităţi finanţate
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-amenajare exterioară: alei pietonale, mobilier urban.

Cod SMIS:

DISC- Dezvoltarea Integrata a Sistemului Calitatii

119593

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 186 / 12 IUL 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

19 IUL 2018

19 OCT 2019

Valoarea totală proiect: 414,468.11 LEI

414,468.11 LEIValoare eligibilă proiect:

234,546.05 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 229,855.12 LEI

Rambursare efectivă: 0.00 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general: Dezvoltarea unui Sistem de Management al Calităţii şi Performanţei unitar şi eficient, prin standardizarea proceselor de
lucru, dezvoltarea unui sistem informatic inovativ de management al documentelor, recertificarea SR EN ISO 9001 şi pregătirea resursei
umane din cadrul UAT Municipiul Botoşani, în scopul consolidării unui management performant şi optimizării proceselor orientate către
beneficiari.
Obiective specifice:
OS1. Standardizarea proceselor de lucru la nivelul UAT Municipiul Botoşani, asigurarea eficientizării acestora şi corelării între sistemul de
management al calităţii şi performanţei cu sistemul de control intern managerial, precum şi recertificarea SR EN ISO 9001, în scopul
optimizării proceselor orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP şi al consolidării capacităţii instituţionale a UAT Municipiul
Botoşani.
OS2. Implementarea unui sistem informatic inovativ de management al proceselor şi documentelor la nivelul UAT Municipiul Botoşani, în
vederea dezvoltării şi consolidării Sistemului de Management al Calităţii şi Performanţei, necesar creşterii calităţii şi a accesibilităţii
serviciilor publice.
OS3. Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor a 150 de persoane, personalul din cadrul UAT Municipiul Botoşani privind implementarea,
respectarea şi actualizarea continuă a standardelor de management al calităţii, prin sesiunile de formare profesională clasică şi e-
learning, acţiuni de networking şi schimb de bune practici, în vederea sprijinirii măsurilor şi acţiunilor de OS2.1 şi implicit de proiect pentru
optimizarea proceselor orientate către beneficiari.

• 1 studiu de bune practici în domeniul managementului calităţii în administraţia publică, publicat.
• 4 ateliere de lucru pentru bune practici, organizate, definirea şi implementarea standardelor de calitate.
• 1 vizita de studiu şi schimb de bune practici în Bucureşti la Primăria sectorului 2, organizată.
• 1 studiu de bune practici editat şi tipărit în 300 exemplare.
• 1 sistem de management al calităţii şi performanţei unitar, implementat.
• Recertificarea SR EN ISO 9001 obţinută.
• 1 sistem informatic integrat de management al documentelor, dezvoltat şi implementat (registratură electronică cu mai multe
puncte de intrare/ înregistrare, platformă internă de e-learning).
• 60 de persoane certificate la finalul cursurilor.
• minimum 100 persoane care urmează cursuri online.
• 1 Manual privind instrumentele create în cadrul proiectului, elaborat, tipărit si diseminat.

Rezultate
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Activitatea 1. Management de proiect
Activitatea 2. Informarea şi publicitatea proiectului
Activitatea 3. Organizarea de acţiuni de identificare a bunelor practici şi networking în vederea actualizării sistemului de management al
calităţii şi performanţei
Activitatea 4. Implementarea unui sistem de management al calităţii şi performanţei integrat şi eficient, pe baza rezultatelor evaluării CAF.
Activitatea 5. Dezvoltarea unui sistem informatic integrat de management al documentelor
Activitatea 6. Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului propriu, inclusiv a factorilor de decizie
Activitatea 7. Elaborarea unui manual privind instrumentele create în cadrul proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Botosani spune NU coruptiei

118690

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 237 / 21 AUG 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

21 AUG 2018

21 NOI 2019

Valoarea totală proiect: 287,751.29 LEI

287,751.29 LEIValoare eligibilă proiect:

143,230.88 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 14,036.25 LEI

Rambursare efectivă: 0.00 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Prevenirea si reducerea faptelor de coruptie la nivelul celor 140 de angajati ai Primariei Municipiului Botosani.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Elaborarea diagnozei institutionale din punct de vedere al fenomenului de risc care favorizeaza vulnerabilitati la fapte de coruptie
2. Cresterea gradului de informare cu privire la fenomenul coruptiei si solutiile de prevenire si eradicare
3. Cresterea capacitatii interne pentru prevenirea si semnalarea cazurilor asociate fenomenului coruptiei
4. Educarea membrilor comunita?ii cu privire la importanta si impactul masurilor anti-coruptie respectiv cu privire la rolul comunitatii
în prevenirea si sanctionarea ei timpurie
5. Identificarea solutiilor de consolidare a integrita?ii institutiei prin tratarea cauzelor si prevenirea posibilelor fapte de coruptie

1. Rezultat program 3 - Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor în materie de etica si integritate în autoritatile si
institutiile publice; - Rezultat proiect 1- Elaborarea unui studiu-diagnoza la nivelul institutiei ce include perceptia popula?iei
municipiului cu privire la fenomenul corup?iei în administra?ia publica
2. Rezultat program 4 - Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea corup?iei si a indicatorilor de evaluare în
autorita?ile si institutiile publice; - Rezultat proiect 2 – Elaborarea si diseminarea unui Plan de Implementare de masuri de
prevenire a coruptiei la nivelul Primariei Botosani

Rezultate
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3. Rezultat program 6 - Îmbunata?irea cunostintelor si a competentelor personalului din autoritatile si institutiile publice în ceea ce
priveste prevenirea coruptiei - Rezultat proiect 3 - Organizarea a 4 sesiuni de instruire pentru 50 de functionari cu functii de
executie si 20 reprezentanti ai conducerii din Primaria Municipiului Botosani
4. Rezultat program 6 - Îmbunatatirea cunostintelor si a competentelor personalului din autoritatile si institutiile publice în ceea ce
priveste prevenirea coruptiei - Rezultat proiect 4 - Organizarea unei campanii de informare, constientizare si educatie
anticoruptie derulata la nivelul institutiei si al municipiului

1 Management de proiect
2. Elaborare studiu diagnoza institutionala
3. Elaborarea unui plan de implementare de masuri de prevenire a coruptiei
4. Cresterea capacitatii intenre pentru prevenirea si semnalarea cazurilor asociate fenomenului coruptiei
5. Campanie de informare, constientizare si educatie anticoruptie

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Consolidarea si restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botosani

125026

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3348 / 25 OCT 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

01 IAN 2014

31 OCT 2021

Valoarea totală proiect: 23,307,498.93 LEI

22,832,662.44 LEIValoare eligibilă proiect:

22,832,662.44 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 22,832,662.44 LEI

Rambursare efectivă: 0.00 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului Obiective proiect Consolidarea, restaurarea, reabilitarea şi amenajarea Teatrului „Mihai
Eminescu” în vederea impulsionării dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural al municipiului
Botosani, implicit a Regiunii Nord –Est. Obiectivele specifice ale proiectului 1. Consolidarea structurii de rezistenţă a clădirii, in
conformitate cu recomandarile din Expertiza tehnică şi conform soluţiei stabilite în DALI, realizate în 2018. 2. Consolidarea elementelor
structurale ale clădirii monument istoric Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoşani în conformitate cu normele în vigoare privind siguranţa
clădirilor publice. 3. Restaurarea şi amenajarea spaţiilor interioare şi a faţadelor exterioare ale clădirii monument istoric Teatrul „Mihai
Eminescu” din Botoşani, cu respectarea standardelor privind siguranţa şi protecţia contra incendiilor şi a standardelor privind facilitarea
accesului persoanelor cu dizabilităţi în clădirile publice 4. Restaurarea componentelor artistice interioare şi exterioare ale clădirii,
respectând, în măsura posibilităţilor, trăsăturile arhitectonice ale construcţiei originale. 5. Reabilitarea instalaţiilor şi dotarea spaţiilor
interioare ale Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoşani cu echipamentele şi instalaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţilor specifice.
6. Realizarea activităţilor pentru digitizarea Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoşani 7. Promovarea valorii culturale şi a potenţialului
turistic al Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoşani, prin integrarea sa în circuitul cultural-artistic din regiunea Nord-Est. 8. Diseminarea şi
promovarea proiectului prin intermediul unor activităţi de informare şi publicitate.

1. Dosarul cererii de finantare pentru proiectul „CONSOLIDAREA ŞI RESTAURAREA TEATRULUI „MIHAI EMINESCU” BOTOŞANI" ce a
fost depus in cadrul PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL AXA PRIORITARĂ 5 - „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”

Rezultate
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DOMENIUL DE INTERVENŢIE 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea
infrastructurilor conexe”. 2. Contractul de finantare nr. 3798 din 13.08.2013 3. Infiintare si functionare Unitatea de Implementare a
proiectului pentru proiectul nefinalizat 4. Contract de prestari servicii nr. 30265/23.12.2013 pentru servicii de management incheiat cu SC
AVENSA CONSULTING SRL - aferent componentei nefinalizate 5. Rapoarte de progres, cereri de plata, cereri de rambursare aferente
componentei nefinalizate 6. Semnarea contractului de prestari servicii pentru Dirigentia de santier nr. 29664/16.12.2013 cu SC Tehnical
ASSISTANCE SRLaferent componentei nefinalizate 7. Contractul nr. 3943/14.02.2013 cu SC NORD PROIECT SA - aferent componentei
nefinalizate 8. Contractul de lucrari nr. 17637/15.07.2014 cu SC VICTOR Construct SRL - aferent componentei nefinalizate 9. Rapoarte si
situatii de lucrari realizate de dirigintele de santier in procent de 16,8% procent corelat cu stafdiul valoric al lucrarilor de executie -
aferente componentei nefinalizate 10. Lucrari realizate in procent de aproximativ 16,8%, astfel: - Constructii + instalatii eligibil: 11,84%; -
Alimentare cu apa + rezerva la incendiu: 64,68 %; - Canalizare pluviala-dren: 75,93%; - Canalizare menajera: 100 %; - Organizare de
santier: 100%; - Diverse si neprevazute: 30,91%. 11. 3 documentatii pentru lansarea procedurii de achizitii si 3 contracte de servicii
pentru intocmirea documentatiei tehnice: Expertiza tehnica, DALI, Pth 12. 3 documentatii tehnice pentru Componenta noua de
consolidare: Expertiza tehnica, DALI, Pth 13. 1 documentatie achizitie servicii dirigentie santier consolidare noua 14. 1 documentatie
achizitie servicii asistenta tehnica pentru Componenta noua de consolidare 15. 1 contract servicii dirigentie de santier. 16. 1 contract
servicii asistenta tehnica aferent Componentei noi de consolidare 17. 1 documentatie achizitie lucrari pentru comp de consolidare 18. 1
contract de lucrari pentru Componenta noua de consolidare 19. Rapoarte si situatii de lucrari realizate de dirigintele de santier - aferente
componentei noi de consolidare 20. O cladire consolidata conform expertizei nr. 110/2018 si a DALI 2088/2017 21. Minimum 6 Rapoarte
de progres, 3 dosare de plata, 3 cereri de rambursare 22. 1 contract activitati de digitizare a obiectivului finalizat 23. 1 obiectiv digitizat 24.
1 proces verbal de receptie finala a lucrarilor 25. Consolidarea si restaurarea Teatrului ”Mihai Eminescu” Botoşani Suprafaţă construită
totală la sol – 2.104,91 mp Suprafaţa construita desfăşurată totala – 9.330,99 mp Suprafaţa utilă desfăşurată totală – 5.519,73 mp
Suprafaţa utila subsol – 710, 45 mp Suprafaţa utila parter – 1.766,00 mp Suprafaţa utila etaj I – 1.144,60 mp Suprafaţa utila etaj II –
747,61 mp Suprafaţa utila etaj III – 1.151,07 mp Regim de înălţime S+P+E1+E2+E3P 26. - 1 anunt de privind inceperea lucrarilor; - 1
conferinta de presa privind inceputul proiectului; - 1 panou informativ 27. o campanie de informare si mediatizare si o campanie de
promovare 28. Rapoarte si situatii de lucrari realizate de dirigintele de santier pentru diferenta lucrarilor neexecutate - aferente
componentei nefinalizate 29. 1 Obiectiv de patrimoniu Restaurat - Teatrul Mihai Eminescu Botoşani 30. Cresterea numarului de vizitatori
ai obiectivului de patrimoniu, după restaurare cu 11.000 Rezultatul va fi cuantificat prin numarul de bilete vandute la spectacole.

Activitate derulata anterior depunerii cererii de finantare Activitatea nr. 1 Realizarea Dosarului cererii de finantare aferente
proiectului nefinalizat Activitate: I Activitate derulata anterior depunerii cererii de finantare Activitatea nr. 2 - Derularea activitatilor aferente
Contractului de finantare nr. 3798 din 13.08.2013 Activitate derulata anterior depunerii cererii de finantare Activitatea nr. 3 - Intocmire
DALI, Pth, documentatii si avize pentru Componenta de Consolidare (ianuarie 2014-iunie 2019) II Activitatea nr. 1 - Lucrari constructii
consolidare Componenta noua, II Activitatea nr. 2 -Realizarea lucrarilor de constructie aferente Componentei noi de consolidare, II
Activitatea nr. 3 Reluarea si finalizarea lucrarilor de constructie aferente Componentei nefinalizate, e: Activitatea nr. 4 - Realizarea
activitatilor de digitizare, Activitatea 5. Realizarea acţiunilor de informare si promovare aferente proiectului, Activitatea 6. Realizarea
activitatilor de monitorizare (nov. 2018-octombrie 2021)

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Simplificarea administrativă si reducerea birocraţiei prin implementarea de măsuri de digitalizare in
Municipiul Botoşani

128790

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 363/13.06.2019  / 13 IUN 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

13 IUN 2019

10 SEP 2021

Valoarea totală proiect: 2,953,520.49 LEI

2,953,520.49 LEIValoare eligibilă proiect:

2,953,520.49 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,894,450.08 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din
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Detalii proiect

Obiective

Obiectivele conform ”Simplificarea administrativă şi reducerea birocraţiei prin implementarea de măsuri de digitizare în municipiul
Botoşani”, cod MySMIS 128790:
- Obiectivul general al proiectului este reprezentat de simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru
cetăţeni, prin dezvoltarea şi implementarea unei soluţii informatice integrate;
- Obiectivul specific 1 : Dezvoltarea şi implementarea unei soluţii informatice integrate ce susţine simplificarea procedurilor
administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţenii Municipiului Botoşani atât din perspectiva back-office cât şi front-office;
- Obiectivul specific 2 : Instruirea personalului din cadrul UAT Municipiul Botoşani pentru utilizarea optimă a soluţiei informatice
integrate prin proiect.

Rezultat de program 3:
Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor
administrative pentru cetateni implementate;
Rezultat de proiect 1 : Achizitionarea, dezvoltarea si implementarea solutiei informatice integrate pentru simplificarea procedurilor
administrative si reducere a birocratiei pentru cetateni.

Rezultat de program 5: Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale îmbunatatite, în vederea sprijinirii
masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific, vizat a fi realizat prin
Rezultat de proiect 2 pentru un numar minim 80 persoane din structurile operationale relevante ale UAT Mun. Botosani.

Rezultate

A1 - Management de proiect
A 1.1 - Managementul general si financiar
al proiectului

I. Managementul general de implementare proiect:
II. Gestiunea financiara a proiectului:
III. Gestiunea achizitiilor din proiect

A 2- Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni, prin dezvoltarea si implementarea unei solutii
informatice integrate in cadul UAT Botosani
A 2.1. - Analiza necesitatilor interne, planificarea, organizare, derularea achizitiilor publice si dezvoltarea si implementarea propriu-zisa a
solutiei informatice achizitionate si instruirea personalului din cadrul UAT Botosani

A 3 - Activitatea aferenta cheltuielilor cu informarea si publicitatea proiectului
A 3.1. Informare si publicitate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Achizitie de mijloace de transport public -  tramvaie 18 m - Botosani

128115

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4749 / 03 SEP 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

01 IAN 2019

31 DEC 2022

Valoarea totală proiect: 86,863,840.30 LEI

72,463,840.30 LEIValoare eligibilă proiect:

1,449,276.81 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 71,014,563.49 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea transportului public în municipiul Botosani prin achizitia de material rulant de tip
tramvai pe rutele de transport public selectate, printr-o abordare integrata bazata pe Planul de mobilitate urbană durabilă pentru
municipiul
Botosani. Proiectul contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în două moduri:
• înlocuirea vechilor tramvaie cu unele noi cu zero emisii, şi eliminarea astfel a emisiilor de GES de pe rutele respective;
• creşterea atractivităţii transportului public in comun prin asigurarea de condiţii superioare (moderne, cu podea joasă, 100%
electrice cu zero emisii, mai rapide, mai puţin zgomotoase, cu facilităţi STI – sisteme tehnice inteligent) prin noile vehicule, precum şi prin
îmbunătăţirile complementare aduse de oraşe prin alte proiecte finanţate prin POR 2014 – 2020, mai mulţi locuitori din oraşele respective
vor utiliza transportul public, iar o parte dintre aceştia vor fi renunţat la transportul privat.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Obiectivul specific al proiectului este înlocuirea parcului de material rulant de pe o serie de rute de transport public operaţionale,
actualmente deservite cu tramvaie vechi de tip Tatra T4D, care au început să fie aduse din Germania (fosta Republică Democrată
Germană), începând cu sfârşitul anului 1997. Şase tramvaie au provenit din Oradea, unde erau nefolosite, fiind primite din
Magdeburg. Iniţial, sistemul a fost deservit cu 16 tramvaie de tip V2A, V2B/V3A, V3B, primele 10 tramvaie fiind noi primite de la
RATB URAC, ultimele 6 fiind primite de la Cluj, după ce RATUC le-a scos din uz. Acestea au fost transformate începând cu anul
1999 în V2A prin îndepărtarea segmentului central şi a unui boghiu purtător, datorită defecţiunilor frecvente ale acestor tramvaie.
Tramvaiele româneşti au fost înlocuite de 25 de tramvaie T4D şi un B4D aduse din Desda.
Aceste rute sunt:
• Ruta 101: 5 tramvaie;
• Ruta 102: 4 tramvaie.
Cele 9 tramvaie unidirecţionale cu lungimea de aproximativ 18 m s vor fi cu podea 100% coborâtă pe toată suprafaţa disponibilă
pentru pasageri, acţionate în curent alternativ, cu echipamente electronice de putere şi comandă cu microprocesor, cu recuperare
de energie la frânare, cu viteza maximă de circulaţie de 70 km/oră, reglabilă, limitată electronic la 50 km/oră. De asemenea,
tramvaiele vor fi adaptate la ecartamentul normal de 1435 mm, vor avea o capacitate de transport totală de minim 100 locuri din
care minim 32 pe scaune fixe, nerabatabile, din care min. 6 accesibile din low floor, plus vatmanul, respectiv 6 persoane/m2
(calculate la 0,167 m2/călător în picioare), cu podea realizată în picioare), cu podea realizată în variantă coborâtă

După implementarea proiectului, emisiile de GES vor scădea, pentru fiecare an, cu 88 tone CO2 echivalent pe an (ruta 101: -44
tone CO2 echivalent pe an; ruta 102: -44 tone CO2 echivalent pe an). De asemenea, creşterea numărului de pasageri a fost
calculată ca fiind, pentru toate rutele din proiect de cca. 788.612 pasageri/ an, respectiv, de 220 pasageri / oră de vârf la nivelul
celor 2 rute (ruta 101: 110 persoane/oră de vârf; ruta 102: persoane/ora de vârf). Pentru operarea celor 2 rute vor fi achiziţionate
9 tramvaie unidirecţionale cu lungimea de cca. 18 m, cu o capacitate totală de minim 100 locuri din care minim 32 pe scaune
fixe, nerabatabile, din care min. 6 accesibile din low floor, plus vatmanul, respectiv 6 persoane/m2 (calculate la 0,167 m2/călător
în picioare).

Rezultate

Management şi coordonare proiect lider
Management proiect - partener Municipiul Botoşani
Achiziţie tramvaie 18 m, unidirecţionale - partener Municipiul Botoşani
Informare şi publicitate - activităţi obligatorii - Municipiul Botoşani

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitare si modernizare Gradinita nr. 22

127790

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4791 / 24 SEP 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

24 SEP 2019

30 IUN 2021

Valoarea totală proiect: 3,112,757.46 LEI

3,112,757.46 LEIValoare eligibilă proiect:
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62,255.15 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,050,502.31 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

4.57 LEI din data de 31 IUL 2017

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este cresterea calitatii infrastructurii educationale pentru invatamantul prescolar din Municipiul Botosani,
astfel incat copiii sa beneficieze de o educatie de calitate, intr-o locatie care sa corespunda nevoilor acestora. Astfel, prin prezentul
proiect se propune realizarea unor lucrari de reabilitare/ modernizare a infrastructurii educationale si de dotare a acesteia aferenta cladirii
Gradinitei nr.22 din Municipiul Botosani, in vederea realizarii conditiilor optime pentru derularea activitatilor didactice contribuind la
cresterea gradului de participare la procesul educational. Astfel, prin prezentul proiect se doreste imbunatatirea calitatii procesului
educational prescolar prin realizarea unei infrastructuri adecvate/corespunzatoare ciclului educational prescolar, având ca scop
asigurarea accesul sporit la educatia prescolara, atat în zona de studiu, cat si la nivelul intregului oras, implicit de a sprijini participarea
parintilor pe piata fortei de munca.
Proiectul este relevant fata de obiectivul specific 4.4 „Cresterea calitatii infrastructurii în vederea asigurarii accesului sporit la educatie
timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca” al Programului Operational Regional 2014 – 2020, axa prioritara 4:
„Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile”, Prioritatea de investitii 4.4 „Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala
pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare”, prin activitati
de reabilitare, modernizare si dotare a unitatii de invatamant, intrucat contribuie la cresterea calitatii infrastructurii educationale în vederea
asigurarii accesului la educatia timpurie, indirect sprijinind participarea parintilor pe piata fortei de munca.
Prin aceste activitati va creste eficienta actului educational oferit copiilor din gradinita, ce contribuie semnificativ la dezvoltarea timpurie a
copiilor, in speta a modului de utilizare a resurselor umane si materiale, va creste corespondenta intre oferta educationala si cerintele
familiilor cu copii prescolari, respectiv contextul social, precum si eficienta serviciilor oferite de municipalitate, corespunzator nevoilor
populatiei.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Cresterea calitatii si atractivitatii infrastructurii educationale pâna în anul 2022, prin modernizarea si reabilitarea unei unitati de
învatamânt în Municipiul Botosani - corp cladire C1-961 mp, destinate învatamântului prescolar.
2. Cresterea calitatii si atractivitatii procesului educational în Municipiul Botosani pâna în anul 2022, prin crearea unui spatiu exterior
necesar dezvoltarii armonioase a copiilor prescolari, compus dintr-un loc de joaca -855 mp pentru copii dotat cu mobilier corespunzator,
alei pietonale 1139.50 mp si spatii verzi 986.50 mp.

Numarul de participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect al proiectului
• Valoare la inceputul implementarii proiectului - 271 participanti, din care:
- fete: 129
- baieti: 142
- persoane cu dizabilitati: 2
- persoane apartinand categoriilor dezavantajate: 9
• Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului: 272 participanti, din care:
- fete: 129
- baieti: 143
- persoane cu dizabilitati: 2
- persoane apartinand categoriilor dezavantajate: 9
2. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: prescolar
• Valoare la inceputul implementarii proiectului - 1 unitate de invatamant prescolar
• Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1 unitate de invatamant prescolar reabilitata/modernizata/extinsa/dotata
3. Modernizarea si reabilitarea corpului de cladire C1 al Gradinitei nr. 22, dotarea si amenajarea acestuia ca spatiu administrativ si spatiu
educational.
* Valoarea la inceputul implementarii proiectului - 0

Rezultate
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* Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului - 1 (961 mp)
4. Amenajarea unui loc de joaca pentru copii, dotarea si echiparea lui cu toate functionalitatile necesare:
* Valoarea la inceputul implementarii proiectului - 0
* Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului - 1 (855 mp)
5. Amenajarea alei pietonale si spatii verzi:
* Valoarea la inceputul implementarii proiectului - 0
* Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului - 1139.50 mp (alei pietonale) si 986.50 mp (spatii verzi)

Activitatea 1: Activitatea de pregatire a documentatiei de achizitie si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii
proiectului in cadrul POR AXA 4.4.
Activitatea 2: Activitatea de pregatire a proiectului (pregatire Cerere de finantare, documentatie tehnico-economica si alte documente
necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.4)
Activitatea 3: Intocmirea raspunsurilor la eventualele solicitari de clarificari din etapa de selectie si contractare si pregatirea documentelor
in vederea contractarii inclusiv obtinerea avizelor necesare conform Certificatului de urbanism
Activitatea 4: Activitatea de pregatire a documenta?iilor de achizi?ie pentru lucrarile/echipamentele/dotarile si serviciile necesare
implemenatrii proiectului, precum si încheierea contractelor cu operatorii economici
Activitatea 5: Activitatea de pregatire a PT-ului necesar lucrarilor de constructii
Activitatea 6: Asisten?a tehnica pe perioada de executie a lucrarilor
Activitatea 7: Realizarea lucrarilor de construc?ie inclusiv organizarea de santier si livrarea/instalarea echipamentelor/dotarilor necesare
investitiei
Activitatea 8. Realizarea auditului energetic
Activitatea 9: Managementul proiectului intern
Activitatea 10: Realizarea activita?ilor de informare-publicitate a obiectivului de investitii
Activitatea 11: Auditarea financiara a proiectului
Activitatea 12: Întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Transport urban durabil în Municipiul Botoşani prin reabilitarea, modernizarea şi extinderea
transportului public local de călători cu tramvaiul – Reabilitare cale rulare traseu 101

127782

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5039 / 24 DEC 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

24 DEC 2019

31 DEC 2023

Valoarea totală proiect: 91,470,947.95 LEI

91,360,023.15 LEIValoare eligibilă proiect:

1,827,200.46 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 89,532,822.69 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general
Asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători şi îmbunătăţirea condiţiilor pentru utilizarea transportului public de calatori,
Obiectivele specifice ale proiectului
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1. Reducerea pana in anul 2024 emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investitiei cu 2% ca urmare cresterii eficientizarii
sistemului de transport public de calatori prin investitii in reabilitarea caii de rulare pentru tramvaie.
2. Cresterea pana in anul 2024 a numarului de utilizatori a transportului in comun in Municipiul Botosani cu 9,27% ca urmare a
realizarii unor masuri destinate incurajarii utilizarii transportului public (amenajare statii de asteptare, implementare sistem eticketing).

1. Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 2% (58,54 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de dupa finalizarea
implementarii proiectului (2024), respectiv cu  1,72% (46,36 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a
contractului de finantare (estimat 2028).
2. Cresterea numarului de pasageri transportaţi in transportul public urban cu 9,27% (116.800 persoane) la nivelul primului an de dupa
finalizarea implementarii proiectului (2024), respectiv cu 9,23% ( 128.480 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a
contractului de finantare (estimat 2028).
3. Lungimea totală a liniilor de tramvai noi sau îmbunătăţite (km cale simplă): 8,688 km

Rezultate

Activitatea 1: Activitatea de pregatire a documentatiilor de achizitie si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii
proiectului in cadrul POR AXA 4.1
Activitatea 2: Activitatea de pregatire a proiectului (pregatire Cerere de finantare, documentatie tehnico-economica si alte documente
necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020
OS 4.1
Activitatea 3: Intocmirea raspunsurilor la eventualele solicitari de clarificari din etapa de selectie si contractare si pregatire a documentelor
in vederea contractarii
Activitatea 4 Activitatea de pregatire a documentatiilor de achizitie pentru serviciille necesare implementarii proiectului
Activitatea 5: Activitatea de pregatire a PT-ului necesar lucrarilor de infrastructura
Activitatea 6: Realizarea lucrarilor de constructie şi amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcţionării optime a investiţiei
Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor
Activitatea 8: Auditarea financiara a proiectului
Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investitii
Activitatea 10: Managementul proiectului (intern si extern)
Activitatea 11: Întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatilor marginalizateamenajare zona
recreere Str. Adrian Adamiu FN in municipiul Botosani

127786

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5016 / 24 DEC 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

24 DEC 2019

31 DEC 2021

Valoarea totală proiect: 2,331,830.77 LEI

2,331,830.77 LEIValoare eligibilă proiect:

46,636.62 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,285,194.15 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

4.57 LEI din data de 31 IUL 2017

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect
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Obiective

Obiectiv general
Imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatii urbane marginalizate "CONDACIA"/ ZUM 1 – Calea Naţională -
Adamiu din Municipiul Botosani printr-o abordare complexa, reprezentand un prim pas in rezolvarea problemelor infrastructurale, sociale
si economice concentrate in acesta zona devaforizata si marginalizata.
1. Amenajarea pana in finalul anului 2021 a unui parculet in suprafata de 990 mp cu zone de recreere, spatii de joaca, zone de
sport, spatii de relaxare, zona verde si alei pietonale, la standarde moderne si sigure de functionare
2. Facilitarea pana la finalul anului 2021 a accesului pentru min. 600 de persoane (locuitori ai comunitatii marginalizate- conform
Atlasul zonelor marginalizate) la activitati sportive si recreationale in vederea reducerii gradului de marginalizare a acestora.
3. Reabilitarea si modernizarea pana la finalul anului 2021 a Tronsonului 2 - Str. Adrian Adamiu - in suprafata de 347.10 mp in
vederea imbunatatirii conditiei infrastructurii stradale/pietonale a comunitatii defavorizate "Condacia" din municipiul Botosani

1. Spaţii deschise create sau reabilitate în zonele urbane/m: 1.337,10 mp
2. Populaţia care trăieşte în zonele cu intervenţii în regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor marginalizate din
municipii reşedinţă de judeţ/nr. persoane:
600 pers

Rezultate

Activitatea 1: Activitatea de pregatire a documentatiei de achizitie si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii
proiectului in cadrul POR AXA 4.3
Activitatea 2: Activitatea de pregatire a proiectului (pregatire Cerere de finantare, documentatie tehnico-economica si alte documente
necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.3)
Activitatea 3: Intocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selectie si contractare si pregatirea documentelor
in vederea contractarii inclusiv obtinerea avizelor necesare conform Certificatului de urbanism
Activitatea 4: Activitatea de pregătire a documentaţiilor de achiziţie pentru lucrarile/echipamentele/dotarile si serviciile necesare
implemenatrii proiectului, precum şi încheierea contractelor cu operatorii economici
Activitatea 5: Activitatea de pregătire a PT-ului necesar lucrarilor de constructii
Activitatea 6: Asistenţă tehnică pe perioada de executie a lucrarilor
Activitatea 7: Realizarea lucrărilor de construcţie inclusiv organizarea de santier si livrarea/instalarea echipamentelor/dotarilor necesare
investitiei
Activitatea 8: Managementul proiectului (intern şi extern)
Activitatea 9: Realizarea activităţilor de informare-publicitate a obiectivului de investitii
Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului
Activitatea 11: Întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Întoarcere la rădăcinile noastre commune

2 SOFT/2.1/133

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3308 / 04 FEB 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

04 FEB 2020

03 IUN 2021

Valoarea totală proiect: 938,560.00 EURO

938,560.00 EUROValoare eligibilă proiect:

96,458.28 EUROValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 842,101.72 EURO

Rambursare efectivă: EURO

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Imbunătăţirea competitivităţii la graniţa Uniunii Europene în zona Botoşani (RO) -Ivano-Frankivsk (UA), pe principiile cooperării şi bunei
vecinătăţi prin capitalizarea turistică comună a patrimoniului multicultural, până în 2024
Înfiinţarea şi operaţionalizarea a două noi produse turistice transfrontaliere - Muzeul Multicultural de la Botosani a Diversităţii Culturale şi
Muzeul de Arme Ivano Frankivsk - în timpul celor 14 luni de implementare a proiectului
Promovarea patrimoniului cultural comun tangibil şi intangibil în 2 festivaluri care valorifică zona transfrontalieră Botoşani (RO) - Ivano
Frankivsk (UA), în timpul celor 14 luni de implementare a proiectului.
Pentru a construi o reţea de 140 de reprezentanţi ai APL, instituţii culturale, ONG-uri care activează în domeniile culturale şi minoritare,
părţile interesate, membrii comunităţii, mass-media, agenţii economici din industria ospitalităţii, să facă schimb de experienţă şi să lucreze
împreună în 2 ateliere şi 2 conferinţe transfrontaliere în Botoşani (RO) şi Ivano-Frankivsk (UA)

dezvoltarea ofertei turistice transfrontaliere din Botosani (RO) - Ivano-Frankivsk (UA
evidenţiind atractivitatea zonei transfrontaliere Botoşani (RO) -Ivano Frankivsk (UA)
reunirea principalilor actori din turismul transfrontalier din Botoşani (RO) - Ivano Frankivsk (UA)

Rezultate

Înfiinţarea Muzeului Transfrontalier Multimedia al Etniilor într-unul din beciurile din Centrul Istoric şi introducerea sa în circuitul turistic;
înfiinţarea Muzeului Transfrontalier al Armelor într-un palat de patrimoniu din Ivano Frankivsk; scanarea Centrului Istoric în vederea
confirmării sau infirmării mitului privind traseul beciurilor şi al căilor de comunicare între acestea; conferinţe şi workshopuri pentru schimb
de experienţă în domeniul culturii şi turismului; Festivalul Diversităţii Culturale organizat la Botoşani şi Ivano Frankivsk

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Amenajare Versant Pacea, str. Pacea, Municipiul Botoşani

127784

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5133 / 03 MAR 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

03 MAR 2020

31 IUL 2020

Valoarea totală proiect: 14,054,814.10 LEI

14,029,114.10 LEIValoare eligibilă proiect:

280,488.47 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 13,743,934.89 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

4.57 LEI din data de 31 IUL 2017

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect
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Obiective

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea mediului urban al Municipiului Botoşani, în revitalizarea acestuia prin măsuri ce
prevăd regenerarea unei zone degradate aparţinând domeniului privat al municipiului, respectiv terenul de pe strada Păcii, nr. 108B mai
exact conversia acesteia într-o Zonă de agrement cu facilităţi multiple de petrecere a timpului liber.
Astfel, prin prezentul proiect, administraţia publică locală işi propune transformarea unui teren degradat, neutilizat, amplasat în interiorul
oraşului, într-o zonă de agrement şi de petrecere a timpului liber pentru locuitorii municipiului Botoşani. Prin reconversia acestui teren
neutilizat, dar care are un potenţial turistic ridicat, se doreşte îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din municipiu, prin punerea la
dispoziţia acestora a unor facilităţi moderne şi atractive de petrecere a timpului liber, satisfăcându-le astfel dorinţa de recreere şi in
acelaşi timp contribuind la îmbunătăţirea aspectului estetic al municipiului, precum şi la reducerea nivelului de CO2, ca urmare a creşterii
suprafeţelor verzi.
Zona vizată de proiect este reprezentată de terenul neutilizat şi degradat situat în Regiunea Nord-Est, judeţul Botoşani, municipiul
Botoşani, Strada Pacea nr. 108 B, cu vecinătăţile: Str. Primăverii, Poligon ACR, Strada Sucevei, Cimitirul Pacea. Acest teren are o
suprafaţa masurată de 216.001 mp, fiind de asemenea adiacent celui mai important produs turistic al Municipiului Botoşani, respectiv
Parcul Regional de Agrement Turistic şi Sportiv Cornişa, creat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013. Proiectul este în
concordanţă cu obiectivul specific al Programului Operaţional Regional 2014-2020, axa prioritară 4, OS 4.2, prin reconversia şi
refuncţionalizarea unei suprafeţe degradate şi transformarea acesteia într-un spaţiu de agrement, proiectul aducându-şi contribuţia la
atingerea indicatorului priorităţii de investiţie privind „spaţii deschise create sau reabilitare în zonele urbane” prin construcţia a 190.169,23
mp de spaţiu verde.
Obiectiv specific 1: Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor municipiului Botoşani până în anul 2022 prin satisfacerea nevoii de
agrement a acestora ca urmare a înfiinţării unei zone de agrement (prin regenerarea unui teren degradat).
Obiectiv specific 2: Creşterea până în anul 2022 a suprafeţelor verzi din municipiul Botoşani cu 190.169,23 mp, ca urmare a reconversiei
unui teren degradat, neutilizat, într-un spaţiu de agrement.
Obiectivul specific 3: Modernizarea până în anul 2022 a căilor de acces la obiectivul de investiţie în vederea asigurării deplasărilor în
condiţii optime prin reabilitarea a 9976,30 mp de infrastructură, respectiv alee pietonală de acces, inclusiv pista de bicicletă.

1. Spatii deschise create sau reabilitate în zonele urbane (Suprafata spatiilor/terenurilor supuse interventiilor prin proiect. Include
spatiile verzi propriu-zise, inclusiv zonele de recreere din interiorul acestora si aleea de acces pietonala) -  220.300,00 mp suprafata totala
a zonei propuse
2. Spatii verzi create (Suprafata spatiilor/terenurilor supuse interventiilor prin proiect. Include spatiile verzi propriu-zise, inclusiv
zonele de recreere din interiorul acestora. Nu sunt incluse strazile urbane modernizate prin proiect) 190.169,23 mp (spatii verzi
insamantate cu gazon)

Rezultate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentaţiilor de achiziţie şi încheierea contractelor cu operatorii economici, în
vederea depunerii proiectului în cadrul POR AXA 4.2;
Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanţare, documentaţie tehnico-economică şi alte
documente necesare şi/sau solicitate prin Ghidul General, precum şi prin Ghidurile specifice în vederea depunerii proiectului în cadrul
POR AXA 4.2;
Activitatea 3: Întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecţie şi contractare şi pregătirea documentelor
în vederea contractării;
Activitatea 4: Activitatea de pregătire a documentaţiilor de achiziţie pentru serviciile/lucrările/echipamentele necesare
implementării proiectului, precum şi încheierea contractelor cu operatorii economici;
Activitatea 5: Activitatea de elaborare a proiectului tehnic aferent investiţiilor propuse;
Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de constructive;
Activitatea 7: Asistenţa tehnică pe perioada de execuţie a lucrărilor;
Activitatea 8: Auditarea financiară a proiectului;
Activitatea 9: Realizarea activităţilor de informare-publicitate şi promovare a obiectivului de investiţie;
Activitatea 10: Managementul proiectului (intern);
Activitatea 11: Întocmirea şi depunerea cererii de rambursare finale.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitare si modernizare Grup Scolar „Petru Rares"

127793

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5235 / 25 MAR 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

25 MAR 2020

31 DEC 2021

Valoarea totală proiect: 5,666,319.71 LEI

4,391,867.79 LEIValoare eligibilă proiect:

87,837.36 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 4,304,030.43 LEI

Rambursare efectivă: LEI
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Uniunea Europeana

4.57 LEI din data de 31 IUL 2017

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este cresterea calitatii infrastructurii educationale pentru invatamantul profesional si tehnic din Municipiul
Botosani prin realizarea unor lucrari de reabilitare, modernizare si echipare a spatiilor necesare derularii activitatii educationale in cadrul
Liceului Tehnologic „Petru Rares” Botosani. Astfel, prin prezentul proiect se doreste imbunatatirea calitatii procesului educational tehnic si
profesional, avand ca scop realizarea unei infrastructuri adecvate/corespunzatoare ciclurilor educationale tehnice si profesionale, implicit
cresterea nivelului de dezvoltare a capacitatilor fortei de munca viitoare. In urma realizarii investitiei, din totalul celor 16 cladiri aferente
unitatii de invatamant, corpul de cladire cu destinatie de scoala, respectiv cel cu destinatie de sala de sport vor fi reabilitate/modernizat,
corpul de cladire aferent atelierului va fi reabilitat/modernizat, modernizat si dotat cu echipamente specifice invatamântului profesional si
tehnic inclusiv curtea interioara va fi amenajata, toate acestea in scopul realizarii conditiilor pentru o educatie de calitate si dobândirea de
competente in domeniul tehnic. Toate corpurile de cladire vor fi utilate cu instalatii termice, sanitare si electrice noi.
Proiectul este relevant fata de obiectivul specific 4.5 „Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca”
al Programului Operational Regional 2014 – 2020, axa prioritara 4: „Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile”, Prioritatea de investitii 4.4
„Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobândirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin
dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare”, intrucat contribuie la cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru
piata fortei de munca, prin activitati de reabilitare, modernizare si dotare a unei unitati de invatamant profesional si tehnic. Prin aceste
activitati se va dezvolta infrastructura necesara desfasurarii unui act educational de calitate ce va creste eficienta actului educational, in
speta a modului de utilizare a resurselor umane si materiale, va creste corespondenta intre oferta educationala si cerintele de pe piata
muncii, respectiv contextul social, si va asigura egalitate de sanse in accesul si utilizarea resurselor educationale.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Reabilitarea / modernizarea / echiparea cladirii C11 cu destinatie de „Corp B invatamant P+1”, in suprafata totala de 638 mp, pana in
anul 2021.
2. Reabilitarea / modernizarea / echiparea cladirii C17 cu destinatie de „atelier”, in suprafata totala de 318 mp, inclusiv dotarea acesteia
cu echipamente specifice invatamantului tehnic si profesional, pana in anul 2021
3.Reabilitarea / modernizarea cladirii C8 cu destinatie de „sala de sport”, in suprafata totala de 231 mp, pana in anul 2021

1. Numarul de participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect al proiectului
• Valoare la inceputul implementarii proiectului - 578 participanti, din care:
- fete: 53
- baieti: 525
- persoane cu dizabilitati: 0
- persoane apartinand categoriilor dezavantajate: 421
• Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului: 585 participanti, din care:
- fete: 53
- baieti: 532
- persoane cu dizabilitati: 0
- persoane apartinand categoriilor dezavantajate: 375
2. Categoria infrastructurii subiect al proiectului
• Valoare la inceputul implementarii proiectului - 1 Invatamant secundar superior ( invatamant liceal, filiera tehnologica, invatamant
profesional)
• Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1 Invatamant secundar superior ( invatamant liceal, filiera tehnologica, invatamant
profesional) reabilitata/modernizata/extinsa/dotata
3. Suprafata infrastructurii educationale- Corp B unitate de invatamant (pentru invatamantul profesional si tehnic) reabilitate/ modernizate
/ echipate (m.p.):
Valoare la inceputul implementarii proiectului- 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1 (638 mp)
4. Suprafata infrastructurii educationale- corp atelier (pentru invatamantul profesional si tehnic) reabilitate/ modernizate / echipate (m.p.)::
Valoarea la inceputul implementarii proiectului - 0
Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului - 1 (318 mp)

Rezultate
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Suprafata infrastructurii educationale- corp sala de sport (pentru invatamantul profesional si tehnic) reabilitate/ modernizate / echipate
(m.p.)::
Valoarea la inceputul implementarii proiectului - 0
Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului - 1 (231 mp)

Activitatea 1: Activitatea de pregatire a documentatiei de achizitie si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii
proiectului in cadrul POR AXA 4.5
Activitatea 2: Activitatea de pregatire a proiectului (pregatire Cerere de finantare, documentatie tehnico-economica si alte documente
necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.5)
Activitatea 3: Intocmirea raspunsurilor la eventualele solicitari de clarificari din etapa de selectie si contractare si pregatirea documentelor
in vederea contractarii inclusiv obtinerea avizelor necesare conform Certificatului de urbanism
Activitatea 4: Activitatea de pregatire a documenta?iilor de achizi?ie pentru lucrarile/echipamentele/dotarile si serviciile necesare
implemenatrii proiectului, precum si încheierea contractelor cu operatorii economici
Activitatea 5: Activitatea de pregatire a PT-ului necesar lucrarilor de constructii
Activitatea 6: Asisten?a tehnica pe perioada de executie a lucrarilor
Activitatea 7: Realizarea lucrarilor de construc?ie inclusiv organizarea de santier si livrarea/instalarea echipamentelor/dotarilor necesare
investitiei
Activitatea 8. Realizarea auditului energetic
Activitatea 9: Managementul proiectului intern
Activitatea 10: Realizarea activita?ilor de informare-publicitate a obiectivului de investitii
Activitatea 11: Auditarea financiara a proiectului
Activitatea 12: Întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitare si modernizare Gradinita Şotron

127791

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5239 / 06 APR 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

06 APR 2020

31 DEC 2021

Valoarea totală proiect: 3,216,069.97 LEI

3,216,069.97 LEIValoare eligibilă proiect:

64,321.40 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,151,748.57 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

4.57 LEI din data de 31 IUL 2017

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este cresterea calitatii infrastructurii educationale pentru invatamantul prescolar din Municipiul Botosani,
astfel incat copiii sa beneficieze de o educatie de calitate, intr-o locatie care sa corespunda nevoilor acestora. Astfel, prin prezentul
proiect se propune realizarea unor lucrari de reabilitare/ modernizare a infrastructurii educationale si de dotare a acesteia aferenta cladirii
Gradinitei Sotron din Municipiul Botosani, in vederea realizarii conditiilor optime pentru derularea activitatilor didactice contribuind la
cresterea gradului de participare la procesul educational. Astfel, prin prezentul proiect se doreste imbunatatirea calitatii procesului
educational prescolar prin realizarea unei infrastructuri adecvate/corespunzatoare ciclului educational prescolar, având ca scop
asigurarea accesul sporit la educatia prescolara, atat în zona de studiu, cat si la nivelul intregului oras, implicit de a sprijini participarea
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parintilor pe piata fortei de munca.
Proiectul este relevant fata de obiectivul specific 4.4 „Cresterea calitatii infrastructurii în vederea asigurarii accesului sporit la educatie
timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca” al Programului Operational Regional 2014 – 2020, axa prioritara 4:
„Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile”, Prioritatea de investitii 4.4 „Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala
pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare”, prin activitati
de reabilitare, modernizare si dotare a unitatii de invatamant, intrucat contribuie la cresterea calitatii infrastructurii educationale în vederea
asigurarii accesului la educatia timpurie, indirect sprijinind participarea parintilor pe piata fortei de munca.
Prin aceste activitati va creste eficienta actului educational oferit copiilor din gradinita, ce contribuie semnificativ la dezvoltarea timpurie a
copiilor, in speta a modului de utilizare a resurselor umane si materiale, va creste corespondenta intre oferta educationala si cerintele
familiilor cu copii prescolari, respectiv contextul social, precum si eficienta serviciilor oferite de municipalitate, corespunzator nevoilor
populatiei.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Cresterea calitatii si atractivitatii infrastructurii educationale pâna în anul 2022, prin modernizarea (amenajarea acesteia ca spatiu
adminstrativ pentru personalul didactic + spatiu educational) si reabilitarea unei unitati de învatamânt în Municipiul Botosani formata dintr-
un ansamblu de doua cladiri adosate destinate învatamântului prescolar.
2. Cresterea calitatii si atractivitatii procesului educational în Municipiul Botosani pâna în anul 2022, prin crearea unui spatiu exterior
necesar dezvoltarii armonioase a copiilor prescolari, compus dintr-un loc de joaca pentru copii dotat cu mobilier corespunzator.

1. Numarul de participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect al proiectului
 • Valoare la inceputul implementarii proiectului - 219 participanti, din care:
- fete: 105
- baieti: 114
- persoane cu dizabilitati: 10
- persoane apartinand categoriilor dezavantajate: 10
 • Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului: 221 participanti, din care:
- fete: 106
- baieti: 115
- persoane cu dizabilitati: 10
- persoane apartinand categoriilor dezavantajate: 10
2. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: preşcolar
• Valoare la inceputul implementarii proiectului - 1 unitate de invatamant preşcolar
• Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1 unitate de invatamant prescolar reabilitata/modernizata/extinsa/dotata
3. Modernizarea si reabilitarea corpului de cladire C1 al Gradinitei Sotron, dotarea si amenajarea acestuia ca spatiu administrativ si spatiu
educational.
 * Valoarea la inceputul implementării proiectului - 0
 * Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului - 1
4. Amenajarea unui loc de joaca pentru copii, dotarea si echiparea lui cu toate functionalitatile necesare:
 * Valoarea la inceputul implementării proiectului - 0
 * Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului – 1

Rezultate

Activitatea 1: Activitatea de pregatire a documentatiei de achizitie si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii
proiectului in cadrul POR AXA 4.4.
Activitatea 2: Activitatea de pregatire a proiectului (pregatire Cerere de finantare, documentatie tehnico-economica si alte documente
necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.4)
Activitatea 3: Intocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selectie si contractare si pregatirea documentelor
in vederea contractarii inclusiv obtinerea avizelor necesare conform Certificatului de urbanism
Activitatea 4: Activitatea de pregătire a documentaţiilor de achiziţie pentru lucrarile/echipamentele/dotarile si serviciile necesare
implemenatrii proiectului, precum şi încheierea contractelor cu operatorii economici
Activitatea 5: Activitatea de pregătire a PT-ului necesar lucrarilor de constructii
Activitatea 6: Asistenţă tehnică pe perioada de executie a lucrarilor
Activitatea 7: Realizarea lucrărilor de construcţie inclusiv organizarea de santier si livrarea/instalarea echipamentelor/dotarilor necesare
investitiei
Activitatea 8. Realizarea auditului energetic
Activitatea 9: Managementul proiectului (intern şi extern)
Activitatea 10: Realizarea activităţilor de informare-publicitate a obiectivului de investitii
Activitatea 11: Auditarea financiara a proiectului
Activitatea 12: Întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Amenajarea zonei de recreere, str. Vârnav, nr. 17A, în Municipiul Botoşani

127785

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5376 / 05 MAI 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

05 MAI 2020

31 OCT 2022

Valoarea totală proiect: 3,372,012.10 LEI
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3,362,972.10 LEIValoare eligibilă proiect:

67,259.45 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,295,712.65 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

4.57 LEI din data de 31 IUL 2017

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea mediului urban al Municipiului Botoşani, în revitalizarea acestuia prin măsuri ce
prevăd regenerarea unei zone degradate aparţinând domeniului public al municipiului, respectiv terenul de pe strada Vârnav, nr 17A, mai
exact conversia acesteia într-un parc public.
Astfel, prin prezentul proiect, administraţia publică locală işi propune transformarea unui teren degradat, neutilizat, amplasat în interiorul
oraşului, într-o zonă de agrement şi de petrecere a timpului liber pentru locuitorii municipiului Botoşani. Prin reconversia acestui teren
neutilizat, dar care are un potenţial turistic ridicat, se doreşte îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din municipiu, prin punerea la
dispoziţia acestora a unor facilităţi moderne şi atractive de petrecere a timpului liber, satisfacându-le astfel dorinţa de recreere şi în
acelaşi timp contribuind la îmbunătăţirea aspectului estetic al municipiului, precum şi la reducerea nivelului de CO2, ca urmare a creşterii
suprafeţelor verzi.
Terenul propus reamenajării este în prezent slab amenajat, conferind zonei un aspect departe de potenţialul pe care îl posedă având în
vedere amplasarea acestuia precum şi potenţialul de dezvoltare al zonei.
Proiectul este în concordanţă cu obiectivul specific al Programului Operaţional Regional 2014-2020, axa prioritară 4, OS 4.2, prin
reconversia şi refuncţionalizarea unei suprafeţe degradate şi transformarea acesteia într-un spaţiu de agrement - PARC PUBLIC,
proiectul aducându-şi contribuţia la atingerea indicatorului priorităţii de investiţie privind „spaţii deschise create sau reabilitare în zonele
urbane” prin realizarea a 4.097 mp de spaţiu verde (compus din spaţiu verde/zone inierbate şi zone construite).
Obiectiv specific 1: Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor municipiului Botoşani până în anul 2023 prin satisfacerea nevoii de
agrement a acestora ca urmare a înfiinţării unui parc public (prin regenerarea unui teren degradat).
Obiectiv specific 2: Reconversia unui teren degradat, neutilizat prin transformarea acestuia într-un parc constituit din zone inierbate/spaţiu
verde - 3.762,27 mp şi din zone construite destinate activităţilor sportive şi recreative - 334,73 mp, în vederea creşterii până în anul 2023
a suprafeţelor spaţiilor verzi cu 4.097 mp în Mun.Botoşani.

1. Spatii deschise create sau reabilitate în zonele urbane (Suprafata spatiilor/terenurilor supuse interventiilor prin proiect. Include
spatiile verzi propriu-zise, inclusiv zonele de recreere din interiorul acestora si strazile urbane modernizate prin proiect.) - 4.097 mp
suprafata totala a zonei propuse.
2. Spatii verzi create (Suprafata spatiilor/terenurilor supuse interventiilor prin proiect. Include spatiile verzi propriu-zise, inclusiv
zonele de recreere din interiorul acestora. Nu sunt incluse strazile urbane modernizate prin proiect) - 1.229 mp (spatii verzi insamantate
cu gazon)

Rezultate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentaţiilor de achiziţie şi încheierea contractelor cu operatorii economici, în
vederea depunerii proiectului în cadrul POR AXA 4.2;
Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanţare, documentaţie tehnico-economică şi alte
documente necesare şi/sau solicitate prin Ghidul General, precum şi prin Ghidurile specifice în vederea depunerii proiectului în cadrul
POR AXA 4.2;
Activitatea 3: Întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecţie şi contractare şi pregătirea documentelor
în vederea contractării;
Activitatea 4: Activitatea de pregătire a documentaţiilor de achiziţie pentru serviciile/lucrările/echipamentele necesare
implementării proiectului, precum şi încheierea contractelor cu operatorii economici;
Activitatea 5: Activitatea de elaborare a proiectului tehnic aferent investiţiilor propuse;

Activităţi finanţate
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Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de constructie;
Activitatea 7: Asistenţa tehnică pe perioada de execuţie a lucrărilor;
Activitatea 8: Auditarea financiară a proiectului;
Activitatea 9: Realizarea activităţilor de informare-publicitate şi promovare a obiectivului de investiţie;
Activitatea 10: Managementul proiectului (intern);
Activitatea 11: Întocmirea şi depunerea cererii de rambursare finale

Cod SMIS:

Eficienţă şi performanţă în administraţia publică locală a Municipiului Botoşani

135796

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 518 / 19 IUN 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

19 IUN 2020

18 SEP 2022

Valoarea totală proiect: 2,912,596.75 LEI

2,912,596.75 LEIValoare eligibilă proiect:

58,251.94 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,854,344.82 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general: Îmbunătăţirea planificării strategice, simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei, prin dezvoltarea
şi implementarea următoarelor măsuri: actualizarea şi implementarea unor strategii de dezvoltare în plan local, o soluţie informatică
integrată, cât şi dezvoltarea cunoştinţelor personalului de la nivelul UAT Municipiul Botoşani în scopul implementării şi utilizării optime a
măsurilor realizate în proiect.
Obiectivele specifice sunt:
1. Îmbunăţirea procesului de planificare strategică la nivelul UAT Municipiul Botoşani prin actualizarea şi implementarea unei Strategii
integrate de dezvoltare urbană (SIDU) şi a unui Plan de mobilitate urbană durabilă (PMUD) a Municipiului Botoşani aferente perioadei
2021-2027;
2. Dezvoltarea şi implementarea unei soluţii informatice integrate care să susţină simplificarea procedurilor administrative şi reducerea
birocraţiei în Municipiului Botoşani;
3. Instruirea personalului din cadrul UAT Municipiul Botoşani pentru planificare strategică şi utilizarea optimă a soluţiei informatice
integrate prin proiect.

1. Rezultat de program R1: Mecanisme si proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor si
planificarea strategica pe termen lung, vizat a fi atins prin:

Rezultat de proiect 1: O strategie integrata de dezvoltare urbană (SIDU) si un Plan de mobilitate urbană durabilă (PMUD) a
Municipiului Botosani aferenta perioadei 2021-2027, actualizate si implementate la nivel local.

2. Rezultat de program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare
a procedurilor administrative pentru cetateni implementate, vizat a fi realizat prin:

Rezultat de proiect 2: Achizitionarea, dezvoltarea si implementarea solutiei informatice unitare pentru simplificarea procedurilor

Rezultate
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administrative si reducere a birocratiei.

3. Rezultat de program 5: Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale îmbunatatite, în vederea
sprijinirii masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific, vizat a fi realizat prin:

Rezultat de proiect 3 pentru un numar minim 30 persoane din structurile operationale relevante ale UAT Mun. Botosani.

Activitatea 1 Management de proiect;
Activitatea 2: Informare şi publicitate;
Activitatea 3: Actualizarea şi implementarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană (SIDU) şi Planului de mobilitate urbană durabilă
(PMUD) în Municipiului Botoşani pentru perioada 2021 - 2027;
Activitatea 4: Introducerea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative din UAT Municipiul Botoşani şi reducere a birocraţiei pe
seama implementării unei soluţii informatice unitare;

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Transport durabil in Municipiul Botosani prin reabilitarea, modernizarea si extinderea transportului
public local de calatori cu tramvaiul-Reabilitare cale rulare ttraseu 102

127783

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5718 / 17 IUL 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

17 IUL 2020

31 DEC 2023

Valoarea totală proiect: 91,271,617.50 LEI

91,145,331.84 LEIValoare eligibilă proiect:

1,822,906.64 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 89,322,425.20 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general
Asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători şi îmbunătăţirea condiţiilor pentru utilizarea serviciului de transport public
in comun,  în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) şi reducerea emisiilor de echivalent CO2 din
transport.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Reducerea pana in anul 2024 emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investitiei cu 1,49% ca urmare cresterii eficientizarii
sistemului de transport public de calatori prin investitii in reabilitarea caii de rulare pentru tramvaie.
2. Cresterea pana in anul 2024 a numarului de utilizatori a transportului in comun in Municipiul Botosani cu 10.8% ca urmare a
realizarii unor masuri destinate incurajarii utilizarii transportului public (modernizare statii de asteptare, mijloace de transport tramvaie,
implementare sistem e-ticketing).

1. Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 1,49% (59.19 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de dupa finalizarea
implementarii proiectului (2024), respectiv cu 3,51%% (115,47 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a

Rezultate
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contractului de finantare (estimat 2028).
2. Cresterea numarului de pasageri transportaţi in transportul public urban cu 10,8% (128.480 persoane) la nivelul primului an de dupa
finalizarea implementarii proiectului (2024), respectiv cu 9,23% (128.480 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a
contractului de finantare (estimat 2028).
3. Lungimea totală a liniilor de tramvai noi sau îmbunătăţite (km cale simplă): 8.56 km
4. Sisteme de e-ticketing create/modernizate/extinse: 13
5. Statii de transport public construite/modernizate/reabilitate (nr.): 11

Activitatea 1: Activitatea de pregatire a documentatiilor de achizitie si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii
proiectului in cadrul POR AXA 4.1
Activitatea 2: Activitatea de pregatire a proiectului (pregatire Cerere de finantare, documentatie tehnico-economica si alte documente
necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020
OS 4.1
Activitatea 3: Intocmirea raspunsurilor la eventualele solicitari de clarificari din etapa de selectie si contractare si pregatire a documentelor
in vederea contractarii.
Activitatea 4: Activitatea de pregatire a documentatiilor de achizitie pentru serviciille necesare implementarii proiectului
Activitatea 5: Activitatea de pregatire a PT-ului necesar lucrarilor de infrastructura
Activitatea 6: Realizarea lucrarilor de constructie şi amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcţionării optime a investiţiei
Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor
Activitatea 8: Auditarea financiara a proiectului
Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investitii Subactivităţi
Activitatea 10: Managementul proiectului (intern si extern)
Activitatea 11: Întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcelei şi Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian – Municipiul
Botoşani

150539

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:

Dată finalizare:

17 FEB 2022

28 FEB 2023

Valoarea totală proiect: 6,176,914.01 LEI

6,176,914.01 LEIValoare eligibilă proiect:

6,176,914.01 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 5,733,078.90 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere pentru cel puţin 3 străzi în 3 ani prin asfaltarea străzilor Izvoarelor,
Vâlcelei şi Zimbrului din spatele Cartierului Împărat Traian din municipiul Botoşani, contribuind astfel la îmbunătăţirea calităţii vieţii
populaţiei, creşterea coeziunii sociale, îmbunătăţirea mediului de viaţă şi creşterea economica în teritoriul ZUM.
Obiective specifice:
1. Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin realizarea lucrărilor de asfaltare străzi din spatele cartierului Împărat Traian: Strada
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Izvoarelor, Vâlcele şi Zimbrului; 2. Creşterea calităţii vieţii în cadrul zonei vizate (reducerea duratei de deplasare a persoanelor şi
mărfurilor prin creşterea vitezei de transport, valorificarea potenţialului economic din zona vizată, reducerea poluării în zona vizată prin
proiect).

Valoare la inceputul imlementarii proiectului - spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane - 0 m

Valoare la finalul implementarii proiectului- 12.600 mp (sectorul de strazi Valcelei, Izvoarelor si Zimbrului)

Rezultate

Activitatea 1: Management de proiect pe întreaga perioadă de implementare;
Activitatea 2: Realizarea proiectului tehnic şi obţinerea autorizaţiei de construire;
Activitatea 3: Execuţie lucrări străzile Izvoarelor, Vâlcelei şi Zimbrului: asfaltare, trotuare, rigole, podeţe, spaţii verzi, marcaje şi indicatoare
rutiere;
Activitatea 4: Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada desfăşurării lucrărilor;
Activitatea 5: Dirigenţie de şantier pe perioada desfăşurării lucrărilor;
Activitatea 6: Servicii de informare şi publicitate;
Activitatea 7Ş Auditare financiara a proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

“Amenajare spaţiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic”

150170

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:

Dată finalizare:

26 FEB 2022

31 OCT 2022

Valoarea totală proiect: 332,539.04 LEI

332,539.04 LEIValoare eligibilă proiect:

332,539.04 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 250,201.88 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general: Amenajare spaţiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic pe parcursul a 12 luni de implementare, în vederea creşterii
gradului de siguranţă a cetăţenilor şi îmbunătăţirea aspectului peisagistic al teritoriului SDL prin reamenajarea spaţiilor publice urbane.

Obiectivele specifice sunt:
1. Creşterea numărului de spaţii de recreere pentru locuitorii din zona SDL prin amenajare spaţiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic cu o
suprafaţă totală de 3.224 mp (din care spaţiu verde în suprafaţă de 2.747 mp), care corespunde obiectivelor Axei Prioritare 9 - Sprijinirea
regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban;
2. Revitalizarea şi extinderea sistemului de spaţii publice de recreere cu rol comunitar pe parcursul a 12 luni prin modernizarea scuarului
din faţa Liceului Pedagogic Nicolae Iorga din strada I.C. Brătianu, nr. 65, din municipiul Botoşani, judeţul Botoşani, prin amplasarea de
echipamente smart, stâlpi de iluminat, alei pietonale, foişor, bănci şi coşuri de gunoi;
3. Creşterea gradului de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală prin amenajare scuar Liceul Pedagogic, în termen de 12 luni de
la semnarea contractului de finanţare.
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Populaţia care trăieşte în zonele cu intervenţii în regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor marginalizate din municipii
reşedinţă de judeţ: valoare la inceputul implementarii proiectuluu: 0 persoane valoare la finalizarea implementarii proiectului: 3560

Spatiu deschis reabilitatin zonele urbane: Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp Valoare la finalizarea implementarii
proiectului: suprafaţa totală de 3224 mp (din care spaţiu verde in suprafata totala de 2747 mp)

Rezultate

Activitatea 1: Achiziţia serviciilor de consultanţă pentru elaborarea fişelor de proiect, scrierea şi depunerea cererilor de finanţare în cadrul
POR 2014-2020;- finalizata
Activitatea 2: Realizare fişă de proiect aferentă proiectului ,,Amenajare spaţiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic’'; ;- finalizata
Activitatea 3: Achiziţie servicii de proiectare - Studiu de fezabilitate; ;- finalizata
Activitatea 4: Realizare servicii de proiectare - Studiu de fezabilitate;
Activitatea 5: Realizare documentaţie de finanţare şi depunere Mysmis;
Activitatea 6: Managementul proiectului;
Ativitatea 7: Realizarea proiectului tehnic (inclusiv asistenţă tehnică din partea proiectantului) şi obţinerea autorizaţiei de construire;
Activitatea 8: Realizarea investiţiei de bază;
Activitatea 9: Activitatea de informare şi publicitate în cadrul proiectului;
Activitatea 10: Auditul financiar al proiectului.

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

Titlul proiectului: Parteneriat româno-ucrainean pentru schimbările climaterice

Informaţii înregistrare solicitare: 2 SOFT/1.2/63 / 17 MAI 2018

Valoarea totală proiect: 276,092.00

Valoare eligibilă proiect: 276,092.00

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

EURO

EURO

Obiective

Proiectul sprijină tranziţia la economia verde în România şi Ucraina. Proiectul îşi propune să dezvolte o reţea de parteneri relevanţi din
UA şi RO în domeniul economiei verzi şi să ofere oportunităţi pentru schimb de informaţii, cunoştinţe, bune practici şi transfer tehnologic.
Reţeaua va fi o coaliţie a liderilor din domeniul cercetării, din mediul de afaceri şi din organizaţiile societăţii civile. Proiectul încurajează
colaborarea între membrii consorţiului şi sprijină stakeholderii români şi ucraineni din dimeniul economiei verzi în vederea diseminării şi
exploatării cunoştinţelor dobândite prin CDI (Cercetare Dezvoltare Inovare). Consorţiul va implementa măsuri de sprijin pentru obiective şi
politici care se adresează provocărilor de mediu şi va ajuta la exploatarea oportunităţilor economice de către municiaplităţile din Ucraina
şi România.

Înfiinţarea unei Agenţii pentru Managementul Energiei Durabile la Botoşani, în cadrul căreia va fi implementat Planul de Acţiune pentru
Energie Durabilă al Municipiului Botoşani (care a fost aprobat deja la Bruxelles în Convenţia Primarilor); Dezvoltarea unui Centru de
Promovare Inovativa a Stiinţei, unde vor putea fi testate tehnologii bazate pe energie durabilă de către persoane de toate vârstele

Rezultate

Activităţi finanţate

1. Dezvoltarea capacităţii – în domeniul implementării şi monitorizării Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă
2. Inovare în comun – instalarea unor echipamente pilot, în scop demonstrativ (panouri fotovoltaice, pompe de încălzire)
3. Campanie de promovare – de tipul activităţilor realizate de Universitatea de Petrol şi Gaze în cadrul proiectului Noua Energie (activităţi
educative)
4. Studii de fezabilitate realizate de cercetători locali în domeniul surselor de energie regenerabilă, în vederea realizării unor proiecte ale
celor 2 municipalităţi

Împrumuturi

Titlul proiectului: Eminescu: o rută culturală-unică în zona transfrontalieră Botoşani-Bălţi
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Informaţii înregistrare solicitare: 1HARD/2.1/60 / 21 MAI 2018

Valoarea totală proiect: 1,662,024.70

Valoare eligibilă proiect: 1,662,024.70

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

EURO

EURO

Obiective

Până în anul 2025, a crescut atractivitatea turistică a două municipalităţi din zona transfrontalieră RO-MD (municipiile Botoşani şi Bălţi) cu
o nouă rută culturală comună nouă, creând o imagine turistică unică, care diferenţiază regiunile ţintă ca promotori ai Eminescianului unic
şi millenar valorile: arta, oamenii proeminenţi, evenimentele culturale locale, profitând de patrimoniul cultural româno-moldovenesc.
SO 1: În decurs de 24 de luni, infrastructura turistică a fost dezvoltată cu o nouă ruta turistică transfrontalieră culturală, care va cuprinde
vizibilitatea turistică a diversităţii artistice eminesciene şi a patrimoniului său cultural şi va oferi o mulţime de avantaje municipalităţilor
gazdă din punct de vedere transfrontalier zona în construirea imaginii lor pozitive ca puncte culturale atractive de destinaţie turistică.
SO 2: În decurs de 12 luni, au crescut capacităţile a 30 de operatori turistici, furnizori de servicii, ONG-uri în domeniul turismului, 2 APL şi
2 instituţii publice în domeniul educaţiei şi culturii (liceul M.Eminescu, Departamentul de Cultură al judeţului Botoşani) din localităţile
Botoşani şi Bălţi în definirea, dezvoltarea şi comercializarea unui produs cultural turistic comun, care conservă şi valorifică patrimoniul
cultural comun al artei eminesciene.
organizând 12 luni de implementare a proiectului, valorile comune eminesciene şi moştenirea sa răspândită şi integrată în generaţiile
tinere de pe ambele maluri ale râului Prut, prin studiul şi cercetarea operei clasice a lui Mihai Eminescu şi organizarea evenimentelor
culturale şi educaţionale în Botoşani şi municipiile Bălţi în definirea, dezvoltarea şi comercializarea unui produs cultural turistic comun

2 peisaje / situri culturale din zona urbană Bălţi şi Botoşani capitalizate şi îmbunătăţite cu susţinerea proiectului prin includerea în circuitul
turistic al municipiilor Botoşani şi Bălţi. Creşterea vizibilităţii turistice a municipiilor Botoşani şi Bălţi cu un traseu cultural transfrontalier
creat şi dezvoltat şi alte 12 evenimente culturale / manifestări artistice transfrontaliere organizate.
  2 APL; 2 Instituţiile publice din domeniul educaţiei şi culturii şi 30 de agenţi toricieni / ONG-uri în domeniul turismului şi sectoarele
conexe au capacităţi de promovare a patrimoniului cultural comun şi de implementare a unui document strategic pentru promovarea
turismului, inclusiv a traseului transfrontalier eminescian.
Min 50 de tineri din ambele Bănci ale Prutului sunt conştienţi de patrimoniul cultural româno-moldovenesc, stimulat şi motivat să studieze
şi să studieze opera Eminesciană.

Rezultate

Activităţi finanţate

Crearea unei noi rute culturale transfrontaliere pe tematică eminesciană între municipalităţile Botoşani şi Bălţi; dotări pentru punerea în
valoare a rutei turistice transfrontaliere; reabilitarea a 2 foişoare din Parcul M. Eminescu, creare centru de conferinţe multimedia în
clădirea de sticlă din zona Bisericii Uspenia, înfiinţare expoziţie permanentă pe teme eminesciene la CNIPT Botoşani, schimburi de
experienţă între specialişti, activităţi culturale cu copii de pe ambele maluri ale Prutului

Împrumuturi

Titlul proiectului: Imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatilor marginalizate amenajare zona
de recreere Adrian Adamiu nr. 12B in Municipiul Botosani

Informaţii înregistrare solicitare: 8228 / 28 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 1,048,801.85

Valoare eligibilă proiect: 1,039,132.79

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

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

LEI

LEI

Obiective

Obiectiv general
Imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatii urbane marginalizate "CONDACIA"/ ZUM 1 – Calea Naţională -
Adamiu din Municipiul Botosani printr-o abordare complexa, reprezentand un prim pas in rezolvarea problemelor infrastructurale, sociale
si economice concentrate in acesta zona devaforizata si marginalizata.
1. Amenajarea pana in finalul anului 2021 a unui parculet in suprafata de 250 mp cu zone de recreere, spatii de joaca, zone de
sport, spatii de relaxare, zona verde si alei pietonale, la standarde moderne si sigure de functionare
2. Facilitarea pana la finalul anului 2021 a accesului pentru min. 600 de persoane (locuitori ai comunitatii marginalizate- conform
Atlas al zonelor urbane marginalizate) la activitati sportive si recreationale in vederea reducerii gradului de marginalizare a acestora.
3. Reabilitarea si modernizarea pana la finalul anului 2021 a Tronsonului 1 - Str. Adrian Adamiu - in suprafata de 1.022,20 mp in
vederea imbunatatirii conditiei infrastructurii stradale/pietonale a comunitatii defavorizate "Condacia" din municipiul Botosani.
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Spaţii deschise create sau reabilitate în zonele urbane/m
***Valoare la  începutul implementării proiectului: 0 mp
***Valoare la  finalul implementării proiectului: 1.272,20 mp

Rezultate

Activităţi finanţate

Activitatea 1: Activitatea de pregatire a documentatiei de achizitie si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii
proiectului in cadrul POR AXA 4.3
Activitatea 2: Activitatea de pregatire a proiectului (pregatire Cerere de finantare, documentatie tehnico-economica si alte documente
necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidul specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.3)
Activitatea 4: Activitatea de pregătire a documentaţiilor de achiziţie pentru lucrarile/echipamentele/dotarile si serviciile necesare
implemenatrii proiectului, precum şi încheierea contractelor cu operatorii economici
Activitatea 5: Activitatea de pregătire a PT-ului necesar lucrarilor de constructii
Activitatea 6: Asistenţă tehnică pe perioada de executie a lucrarilor
Activitatea 7: Realizarea lucrărilor de construcţie inclusiv organizarea de santier si livrarea/instalarea echipamentelor/dotarilor necesare
investitiei
Activitatea 8: Managementul proiectului (intern)
Activitatea 9: Realizarea activităţilor de informare-publicitate a obiectivului de investitii
Activitatea 10: Întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

Nu este cazul.

Împrumuturi

Titlul proiectului: Imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatilor marginalizate amenajare zona
de recreere Aleea Nucului nr.  12 A in municipiul Botosani

Informaţii înregistrare solicitare: 8168 / 28 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 1,925,904.39

Valoare eligibilă proiect: 1,925,904.39

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

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

LEI

LEI

Obiective

Obiectiv general
Imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatii urbane marginalizate "ZUM 3 – Elie Radu – Nucului – Parcului " din
Municipiul Botosani printr-o abordare complexa, reprezentand un prim pas in rezolvarea problemelor infrastructurale, sociale si
economice concentrate in acesta zona devaforizata si marginalizata.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Amenajarea pana in finalul anului 2021 a unui parculet in suprafata de 990 mp cu zone de recreere, spatii de joaca, zone de
sport, spatii de relaxare, zona verde si alei pietonale, la standarde moderne si sigure de functionare.
2. Facilitarea pana la finalul anului 2021 a accesului pentru min. 219 de persoane (locuitori ai comunitatii marginalizate) la
activitati sportive si recreationale in vederea reducerii gradului de marginalizare a acestora.

1. Spaţii deschise create sau reabilitate în zonele urbane/m: 990 mp
2. Populaţia care trăieşte în zonele cu intervenţii în regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor marginalizate din
municipii reşedinţă de judeţ/nr. persoane:
 219 pers

Rezultate

Activităţi finanţate

Activitatea 1: Activitatea de pregatire a documentatiei de achizitie si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii
proiectului in cadrul POR AXA 4.3
Activitatea 2: Activitatea de pregatire a proiectului (pregatire Cerere de finantare, documentatie tehnico-economica si alte documente
necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.3)
Activitatea 3: Intocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selectie si contractare si pregatirea documentelor
in vederea contractarii inclusiv obtinerea avizelor necesare conform Certificatului de urbanism
Activitatea 4: Activitatea de pregătire a documentaţiilor de achiziţie pentru lucrarile/echipamentele/dotarile si serviciile necesare
implemenatrii proiectului, precum şi încheierea contractelor cu operatorii economici
Activitatea 5: Activitatea de pregătire a PT-ului necesar lucrarilor de constructii
Activitatea 6: Asistenţă tehnică pe perioada de executie a lucrarilor
Activitatea 7: Realizarea lucrărilor de construcţie inclusiv organizarea de santier si livrarea/instalarea echipamentelor/dotarilor necesare
investitiei
Activitatea 8: Managementul proiectului (intern şi extern)
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Activitatea 9: Realizarea activităţilor de informare-publicitate a obiectivului de investitii
Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului
Activitatea 11: Întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

Nu este cazul.

Împrumuturi

Titlul proiectului: Construire si echipare cresa pentru educatia timpurie anteprescolara cartier ANL Cismea

Informaţii înregistrare solicitare: 8285 / 29 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 3,222,049.26

Valoare eligibilă proiect: 1,459,550.40

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

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

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului este cresterea calitatii infrastructurii educationale pentru invatamantul anteprescolar din Municipiul
Botosani, astfel incat copiii sa beneficieze de o educatie de calitate, intr-o locatie care sa corespunda nevoilor acestora. Prin prezentul
proiect se propune realizarea unor lucrari de constructie si echipare a infrastructurii educationale aferenta unei noi crese din Municipiul
Botosani, in vederea realizarii conditiilor optime pentru derularea activitatilor didactice contribuind la cresterea gradului de participare la
procesul educational. Obiectivul de investitie unde va functiona cresa este amplasat pe terenul intravilan ce se afla in proprietatea
Municipiului Botosani, respectiv terenul inregistrat in cartea funciara sub numarul 53461.
Prin prezentul proiect se doreste imbunatatirea calitatii procesului educational anteprescolar prin realizarea unei infrastructuri
adecvate/corespunzatoare ciclului educational vizat, având ca scop asigurarea accesul sporit la educatie, atat in zona de studiu, cat si la
nivelul intregului oras, implicit de a sprijini participarea parintilor pe piata fortei de munca. Prin realizarea acestui obiectiv de investitii
nevoia privind locurile disponibile in unitatile de invatamant anteprescolar pentru copiii din Cartierul ANL Cismea ar fi satisfacuta, prin
urmare, parintii nu ar mai fi nevoiti sa transporte copiii in celelalte cartiere ale orasului, sa apeleze la institutii private care ofera servicii de
ingrijire si educatie foarte costisitoare sau efectiv sa fie nevoiti sa nu mai participe pe piata fortei de munca in detrimentul ingrijirii copiilor
acasa.
Proiectul este relevant fata de obiectivul specific 4.4 „Cresterea calita?ii infrastructurii în vederea asigurarii accesului sporit la educa?ie
timpurie si sprijinirea participarii parin?ilor pe pia?a for?ei de munca” al Programului Operational Regional 2014 – 2020, axa prioritara 4:
„Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile”, Prioritatea de investitii 4.4 „Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala
pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare”, intrucat
contribuie la cresterea calitatii infrastructurii educationale în vederea asigurarii accesului la educa?ia timpurie si sprijina participarea
parin?ilor pe piata fortei de munca, prin activitati de construire si dotare a unei unitati de invatamant anteprescolar. Prin aceste activitati
va creste eficienta actului educational oferit copiilor din cresa, fapt ce contribuie semnificativ la dezvoltarea timpurie a copiilor, in speta a
modului de utilizare a resurselor umane si materiale, va creste corespondenta intre oferta educationala si cerintele familiilor cu copii
anteprescolari, respectiv contextul social, precum si eficienta serviciilor oferite de municipalitate, corespunzator nevoilor populatiei.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Cresterea calitatii si atractivita?ii infrastructurii educa?ionale pana în anul 2021, prin crearea unei noi unitati de învatamânt
anteprescolar (cladire cresa) în Municipiul Botosnai in suprafata de 821,92 mp
2. Cresterea calitatii si atractivitatii infrastructurii educa?ionale pâna în anul 2021, prin amenajarea de spatii verzi, alei pietonale si loc de
joaca in suprafata de 326 mp si trotuare in suprafata de 350 mp în Municipiul Botosani

Categoria infrastructurii subiect al proiectului: anteprescolar
• Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0 unitate de invatamant anteprescolar
• Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1 unitate de invatamant anteprescolar
2. Numarul de participanti la procesul educational în unitatea de infrastructura subiect al proiectului
• Valoare la începutul implementarii proiectului - 0 participan?i
• Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 40 participan?i, din care:
• În înva?amântul anteprescolar - 40 participan?i, din care:
- fete: 20
- baieti: 20
- persoane cu dizabilitati: 0
- persoane apartinând categoriilor dezavantajate: 0
3. Unitate de invatamant construita/dotata - Suprafata infrastructurii educationale -pentru invatamantul anteprescolar-construita / echipata
(m.p.)
• Valoarea la inceputul implementarii proiectului - 0
• Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1 (821,92 mp)
Facilitati(loc de joaca; spatii verzi; alei pietonale; trotuare) in cadrul infrastructurii educationale -pentru invatamantul anteprescolar-
construita / echipata (m.p.)
• Valoarea la inceputul implementarii proiectului - 0
• Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 712 mp

Rezultate
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Activităţi finanţate

Activitatea 1: Activitatea de pregatire a documentatiei de achizitie si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii
proiectului in cadrul POR AXA 4.4.
Activitatea 2: Activitatea de pregatire a proiectului (pregatire Cerere de finantare, documentatie tehnico-economica si alte documente
necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.4)
Activitatea 3: Intocmirea raspunsurilor la eventualele solicitari de clarificari din etapa de selectie si contractare si pregatirea documentelor
in vederea contractarii inclusiv obtinerea avizelor necesare conform Certificatului de urbanism
Activitatea 4: Activitatea de pregatire a documenta?iilor de achizi?ie pentru lucrarile/echipamentele/dotarile si serviciile necesare
implemenatrii proiectului, precum si încheierea contractelor cu operatorii economici
Activitatea 5: Activitatea de pregatire a PT-ului necesar lucrarilor de constructii
Activitatea 6: Asisten?a tehnica pe perioada de executie a lucrarilor
Activitatea 7: Realizarea lucrarilor de construc?ie inclusiv organizarea de santier si livrarea/instalarea echipamentelor/dotarilor necesare
investitiei
Activitatea 8. Realizarea auditului energetic la finalizarea lucrarilor
Activitatea 9: Managementul proiectului (intern si extern)
Activitatea 10: Realizarea activita?ilor de informare-publicitate a obiectivului de investiti
Activitatea 11: Auditarea financiara a proiectului
Activitatea 12: Întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

Împrumuturi

Titlul proiectului: Asfaltarea strazilor Izvoarelor, Valcelei, si Zimbrului din spatele cartierului Imparat Traian -
municipiul Botosani

Informaţii înregistrare solicitare: 6556 / 24 FEB 2020

Valoarea totală proiect: 6,176,914.01

Valoare eligibilă proiect: 6,176,914.01

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

- cresterea sigurantei circulatiei autoturismelor
- cresterea confortului
- reducerea semnificativa a cantitatii de praf din aer
- reducerea cantitatii de noxe emanate de mijloacele de transport
- reducerea agomotului si vibratiilor
- modernizarea strazilor va avea un impact semnificativ atat pentru participantii la trafic cat si pentru persoanele care locuiesc in imediata
apropiere

1. Asfaltare strazi din spatele cartierului Imparat Traian: Strada Izvoarelor, Valcelei si Zimbrului
2. Cresterea calitatii vietii in cadrul zonei vizate (reducerea durtei de deplasare a persoanelor si marfurilor prin cresterea vitezei de
transport, valorificarea potentialului economic din zona vizata, reducerea poluarii in zona vizata prin proiect)

Rezultate

Activităţi finanţate

- asfaltarea strazilor Izvoarelor, Valcelei si Zimbrului

Împrumuturi

Titlul proiectului: Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Boto?ani Titlul
proiectului pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu ?i

cre?terii eficienţei energetice – etapa II

Informaţii înregistrare solicitare: 120029 / 20 MAR 2020

Valoarea totală proiect: 40,686,398.28

Valoare eligibilă proiect: 34,260,901.21

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI
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Obiective

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea impactului negativ al emisiilor poluante ?i minimizarea efectelor schimbărilor
climatice cauzate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică în scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei in
Boto?ani până în anul 2015 ?i asigurării conformării cu obligaţiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare.

Obiectivul specific al proiectului constă în stabilirea investiţiilor necesare măsurilor de refacere ?i reabilitare a sistemului de alimentare
centralizată cu energie termică din municipiul Boto?ani, care să asigure conformarea – la cel mai mic cost – cu obligaţiile de mediu
stabilite prin Tratatul de Aderare, precum ?i cu obiectivele strategiilor ?i programelor naţionale relevante pentru mediu (cre?terea
eficienţei energetice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cre?terea calităţii serviciului public de alimentare cu energie termică la
tarife suportabile pentru populaţie).

Obiectivul strategic al proiectului constă în asigurarea unui sistem de încălzire urbană durabil cu tarife suportabile pentru populaţia din
municipiul Boto?ani.

Reducerea cu 29% a costurilor tehnologice cu energia termică ?i apă:

- cu 2.205 mii lei în anul 2014 faţă de 2011.

Investiţia a contribuit substanţial la scăderea preţului local al energiei termice: - de la 491,23 lei/Gcal cu TVA în anul 2011, la 375,86
lei/Gcal în anul 2015.
Scăderea preţului local de facturare pentru instituţiile publice ?i agenţii economici care au optat pentru conectarea la reţeaua de transport
apă fierbinte:

de la 342,81 lei/Gcal cu TVA în anul 2011, la 238,24 lei/Gcal în anul 2015.

Diminuarea efortului bugetar al Primăriei municipiului Boto?ani pentru subvenţia unitară necesară acoperirii diferenţei de preţ a energiei
termice pentru populaţie:
de la 307,73 lei/Gcal cu TVA în anul 2011, la 205,86 lei/Gcal cu TVA în anul 2015.
Cre?terea eficienţei energetice a sursei CET ca urmare a instalării de noi capacităţi de producere a energiei electrice ?i termice:

- de la 75,9% în anul 2011, la 89% în anul 2015.

Rezultate

Activităţi finanţate

Demolare, demontare CAF 2, CAF 3 de 100 Gcal/h ?i Cazanele de abur nr.1 ?i nr.2 de 105 t/h din CET Boto?ani;

- Instalaţie de cogenerare de înaltă eficienţă, nouă, formată din 2 Motoare termice GE Jenbacher de 4,4MWe ?i recuperatoare
de căldură de 3,9MWt. Instalaţiile funcţionează pe gaze naturale ?i produc în cogenerare energie electrică ?i termică, cu recuperare de
energie termică din circuitele instalaţiei, pentru asigurarea agentului termic pentru prepararea apei calde în perioada de vară, ?i pentru
preîncălzirea apei înainte de a intra în cazanele de apă fierbinte în perioada de iarnă;
- Instalaţii mari de ardere formate din 2 cazane de apă fierbinte de 45 Gcal/h fiecare, noi, dotate cu arzătoare cu NOx redus.
Cazanele de apă fierbinte funcţionează în perioada sezonului rece pentru asigurarea energiei termice pentru încălzire ?i apă caldă de
consum, clienţilor racordaţi la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică;

3

- Cazan de abur tehnologic de 10 t/h, relocat de pe vechiul amplasament în incinta noii centrale ?i are ca scop asigurarea
aburului tehnologic necesar serviciilor interne ale sursei;

- Reabilitarea ?i modernizarea echipamentelor ?i sistemelor auxiliare – sistem de alimentare cu gaze naturale, staţie pompe
termoficare, staţie tratare chimică a apei, staţie tratare ape uzate, reţele termice ?i tehnologice în incintă, sisteme tehnologice electrice,
cameră de comandă, instalaţii curenţi slabi, gospodărie de păcură, lucrări hidrotehnice, drumuri în incintă;

- Reabilitarea parţială a reţelei de transport a agentului termic. Principalele lucrări au constat în modernizarea a 6,53 km reţea
de transport ce înglobează 13,06 km conducte apă fierbinte de la CET la punctele termice ?i retur + racorduri (reţele de legătură dintre
reţeaua primară ?i 28 de puncte termice), reprezentând 38% din total reţea ?i 14,312 km reţea de distribuţie a energiei termice pentru
încălzire ?i apă caldă de consum (57,258 km conducte tur – retur încălzire, distribuţie apă caldă ?i conducte de recirculare), care
alimentează 10 ansambluri de locuinţe, reprezentând 25% din total sistem de distribuţie.

Împrumuturi
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Nu face obiectul prezentului apel de proiecte.

STRUCTURA GRUPULUI

Membru  1

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BOTOSANIDenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

instituţii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primaruluiTipul Organizaţiei:

NUEste întreprinderea IMM:

15305089Cod de înregistrare fiscală/CIF:

11339Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

20/03/2003

8899 - Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare, n.c.a.Cod CAEN principal:

Data infiinţării:

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

DA

Municipiul Botoşani, România, Str. Savenilor nr. 12, , judeţul Botoşani, cod poştal 710246, RomâniaAdresa poştală:

Telefon/Fax: 0231583230 / 0231529755

dasbotosani@yahoo.comAdresa e-mail:

Pagina Web: dasbotosani.ro

director executiv

DORIN GABRIEL BURLACU

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

0786716500 / 0231529755

dgburlacu@yahoo.com

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

Trezoreria
Municipiului Botosani

Piata Revolutiei, nr.1, Localitate
Municipiul Botoşani, Cod postal:
710236,Botoşani, România

RO79TREZ24A68
5050560202X

Botosani TREZROBU

DATE FINANCIARE

Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

289 2,945,473.0001/01/2013 -
31/12/2013 7,669,669.00 2,415,907.00

303 5,385,128.0001/01/2014 -
31/12/2014 8,963,328.00 4,697,165.00

308 5,381,305.0001/01/2015 -
31/12/2015 169,166.00 200.00 4,760,636.00

310 5,182,313.0001/01/2016 -
31/12/2016 124,952.00 200.00 4,636,715.00

322 5,393,212.0001/01/2017 -
31/12/2017 4,948.00 200.00 4,684,442.00

351 5,285,820.0001/01/2018 -
31/12/2018 4,625,287.00

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI
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Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

354 5,676,055.0001/01/2019 -
31/12/2019 4,573,264.00

358 5,679,635.0001/01/2020 -
31/12/2020 4,897,547.00

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

V.A.S.T.-Vulnerabil dar Activ Social ca Tine

145566

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 20800 / 08 OCT 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

15 OCT 2014

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 6,363,629.92 LEI

6,363,629.92 LEIValoare eligibilă proiect:

6,233,175.51 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 6,233,175.51 LEI

Rambursare efectivă: 6,233,175.51 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului pe piata muncii din regiunea Nord-Est si
regiunea Bucuresti-Ilfov a persoanelor din grupurile vulnerabile in general si a persoanelor cu
dizabilitati , in special –si promovarea unei societati incluzive si coezive.Proiectul propus include un set integrat de activitati adresate
grupului tinta format in special din
persoane din grupuri vulnerabile si salariatii structurilor de economie sociala : servicii de consiliere si
orientare profesionala ; servicii de consiliere psihologica ; activitati de formare profesionala – curs
Antreprenor in economia sociala ; infiintarea de 11 structuri de economie sociala si crearea de 61 noi
locuri in regiunea Nord-Est si Bucuresti-Ilfov ; dotarea celor 11 structuri ; servicii de integrare la locul
de munca si servicii de formare la locul de munca ; activitati de marketing – organizarea unei expozitii
cu produsele si serviciile realizate de structurile de economie sociala

Indicatorii de rezultat relevanti sunt urmatorii:
(a) Indicatori de realizare imediată (output):
• Număr de persoane care beneficiază de orientare/consiliere – economie socială: 80
• Număr de participanţi la instruire – economie socială: 40
• Număr de participanţi FSE - femei 20
• Număr de participanţi FSE – persoane cu dizabilităţi 20
• Număr de evenimente de comunicare şi promovare – economie socială: 1
(b) Indicatori de rezultat (result)
• Număr de participanţi la instruire certificaţi – economie socială: 40
• Număr de locuri de muncă menţinute de structurile economiei sociale: 61

Rezultate

FINANŢĂRI
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A.1 Furnizarea serviciilor de ocupare precum informare si consiliere profesionala , orientare
profesionala si consiliere psihologica
Aceasta activitatea se adreseaza grupului tinta . Grupul tinta este format din 80 de persoane , din care :
60 persoane din grupuri vulnerabile si 20 persoane apartinand altor categorii : lucratori sociali ,
asistenti maternali si comunitari , manageri structuri de economie sociala , specialisti si formatori
implicati in economia sociala din regiunea Nord-Est si Bucuresti-Ilfov. Din totalul de 80 persoane ,
60 persoane din grupuri vulnerabile vor primi subventii pe intreaga perioada de derulare a activitatii.
Selectia si monitorizarea grupului tinta este realizata de catre 4 experti grup tinta din partea
S,P1,P2,A.2 Activitati de formare profesionala si de consolidare a capacitatilor , competentelor ,
cunostintelor si stimei de sine
Selectia si monitorizarea grupului tinta pentru activitatea de formare este realizata de catre 4 experti
grup tinta din partea S,P1,P2,P3.Din cele 80 persoane incluse initial in grupul tinta vor fi selectate 40
persoane apartinand persoanelor din grupuri vulnerabile , absolventi de liceu , care vor participa la
cursul de “Antreprenor in economia sociala “.A.3 Managementul proiectului.A.4 Informare si publicitate proiect
Informare si publicitate proiect este o activitate continua , avand loc pe parcursul intregii perioade de
implementare a proiectului .
In lunile 1-3 se va realiza conferinta de lansare a proiectului , iar in luna 12 conferinta de finalizare a
proiectului.A.5 Realizare servicii de expertiza contabila.A.6 Realizare servicii de audit
Activitatea este subcontractata catre un auditor financiar , selectat din cadrul membrilor activi ai
Camerei Auditorilor Financiari din Romania ( CAFR ) .A.7 Infiintarea si dezvoltarea de structuri a economiei sociale
Activitatea este indeplinita de catre S , P1, P2, si P3 si presupune infiintarea si dezvoltarea a 11
structuri de economie sociala , din care 5 in mediul rural : 3 - P2 si 2 - P3.
Structurile de economie sociala sunt structuri cu personalitate juridica distincta si vor avea ca obiect de
activitate : S –Spalatorie , Multiplicare documente , Catering ; P1 – Servicii de curatenie spatii ,
Servicii de intretinere spatii exterioare ; P2 – Imprimerie personalizata , Produse hand-made , Servicii
de curatenie spatii , Echipamente de protectie ; P3- Print-shop , Personalizare obiecte .A.8 Servicii de integrare la locul de munca si
formare la locul de munca
Activitatea de integrare la locul de munca este subcontractata catre un operator economic specializat si
presupune acordarea de servicii de integrare pentru salariatii celor 11 structuri de economie sociala.A.9 Activitati de marketing –
organizarea unor expozitii cu produse si servicii specifice
structurilor de economie sociala
Produsele si serviciile reprezentative realizate de catre salariatii structurilor de economie sociala vor fi
expuse public la Iasi, in cadrul unor expozitii destinate economiei sociale

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

STRUCTURA GRUPULUI

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

31. Declaratia de eligibilitate CCI  BT AXA 9_DAS-semnat.pdf

13/04/2022 31. Declaratia de eligibilitate CCI  BT AXA 9_DAS-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

32. Declaratie TVA CCI BT AXA 9  eligibile_DAS-semnat.pdf

13/04/2022 32. Declaratie TVA CCI BT AXA 9  eligibile_DAS-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

27. CCI POR Acord parteneriat PMB-DAS  semnat.pdf

13/04/2022 27. CCI POR Acord parteneriat PMB-DAS semnatFCB4CC088F6F0245D26B7548A4445C116B3B8DEEBCAC49F53FA3D
ACC55161686
37. Raspuns Ministerul educatiei-gradi 10-schimbare destinatie-
semnat.pdf

13/04/2022 37. Raspuns Ministerul educatiei-gradi 10-schimbare destinatie-
semnat

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

33. Declaratia de angajament CCI BT  AXA 9_DAS-semnat.pdf

13/04/2022 33. Declaratia de angajament CCI BT  AXA 9_DAS-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
34. Consimtamant prelucrarea datelor cu caracter personal CCI BT AXA
9_DAS-semnat.pdf

13/04/2022 34. Consimtamant prelucrarea datelor cu caracter personal CCI BT
AXA 9_DAS-semnat

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2. Documente justificative reprezentant legal UAT BT-semnat.pdf

13/04/2022 2. Documente justificative reprezentant legal UAT BT-semnat35677B8E41B9B35699E18C49A607D9BABD750F9FBC15ED881AAC3D
BE5162EDCF

1. CI Cosmin Andrei-semnat.pdf

13/04/2022 1. CI Cosmin Andrei-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

3. Documente statutare ale solicitantului UAT BT-semnat.pdf

13/04/2022 3. Documente statutare ale solicitantului UAT BT-semnat148DDB16ABE3F6E087D025600CF527519F23F463409731DBEE6BAC
265D5417DF

4. Declaratie TVA CCI BT AXA 9-semnat.pdf

13/04/2022 4. Declaratie TVA CCI BT AXA 9-semnat1A4AF41AE304F1F2F2951E4352396307743E2C00B469DF7131B678F4
C365E406

5. Declaratia de eligibilitate CCI BT AXA 9-semnat.pdf

13/04/2022 5. Declaratia de eligibilitate CCI BT AXA 9-semnat94E52B9E136692A4F98FEE71217A6DDAA3170D14478C1DC1F97DAE
C9C39A304D

6. Declaratia de angajament CCI BT AXA 9-semnat.pdf

13/04/2022 6. Declaratia de angajament CCI BT AXA 9-semnatEB661529EE9F17340719847729103EE81FF38E0487A374CE76839D53
E2675BAB

7. Inchiere si extras de carte funciara NC 66945-semnat.pdf

13/04/2022 7. Inchiere si extras de carte funciara NC 66945-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
8. Tabel centralizator numere cadastrale obiective de investitie CCI BT
AXA 9-semnat.pdf

13/04/2022 8. Tabel centralizator numere cadastrale obiective de investitie CCI
BT AXA 9-semnat

2A1C4681606BB0B1EBDD059CEFD297C30C86F01B0D23C74078F121
743990FE7B

9.1 DALI CCI_Parte scrisa-semnat.pdf

13/04/2022 9.1 DALI CCI_Parte scrisa-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

9.2 Piese desenate CCI_Planuri generale 1-semnat.pdf

13/04/2022 9.2 Piese desenate CCI_Planuri generale 1-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

9.3 Piese desenate CCI_Planuri generale 2-semnat.pdf

13/04/2022 9.3 Piese desenate CCI_Planuri generale 2-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

9.4 Piese desenate_Arhitectura-semnat.pdf

13/04/2022 9.4 Piese desenate_Arhitectura-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

9.5 Piese desenate_Instalatii partea 1-semnat.pdf

13/04/2022 9.5 Piese desenate_Instalatii partea 1-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

9.6 Piese desenate_Instalatii partea 2-semnat.pdf

13/04/2022 9.6 Piese desenate_Instalatii partea 2-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10. Audit Energetic-semnat.pdf

13/04/2022 10. Audit Energetic-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.1 Deviz General CCI-semnat.pdf

13/04/2022 11.1 Deviz General CCI-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.2 Deviz General eligibil CCI-semnat.pdf

13/04/2022 11.2 Deviz General eligibil CCI-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.3 Deviz General neeligibil CCI-semnat.pdf

13/04/2022 11.3 Deviz General neeligibil CCI-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

12. Expertiza Tehnica CCI-semnat.pdf

13/04/2022 12. Expertiza Tehnica CCI-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

13. Studiul Geotehnic CCI-semnat.pdf

13/04/2022 13. Studiul Geotehnic CCI-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

14. Studiul Topografic CCI-semnat.pdf

13/04/2022 14. Studiul Topografic CCI-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15. Nota explicativa titlu proiect-semnat.pdf

13/04/2022 15. Nota explicativa titlu proiect-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15.1 Nota de incadrare in standarde de cost-semnat.pdf

13/04/2022 15.1 Nota de incadrare in standarde de cost-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

16.1 Oferta de pret 1-semnat.pdf

13/04/2022 16.1 Oferta de pret 1-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

16.2 Oferta de pret 2-semnat.pdf

13/04/2022 16.2 Oferta de pret 2-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

17. Certificat urbanism pentru CCI actualizat, prelungit-semnat.pdf

13/04/2022 17. Certificat urbanism pentru CCI actualizat, prelungit-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

18. Aviz APM MEDIU si CULTURA-semnat.pdf

13/04/2022 18. Aviz APM MEDIU si CULTURA-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

19. HCL aprobare DALI si indicatori tehnico-financiari CCI-semnat.pdf

13/04/2022 19. HCL aprobare DALI si indicatori tehnico-financiari CCI-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

19.1 Disp 399_04_2022_DAS_indicatori CCI-semnat.pdf

13/04/2022 19.1 Disp 399_04_2022_DAS_indicatori CCI-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
20. Bugetul cererii de finantare corelare MYSMIS CCI BT AXA 9-
semnat.pdf

13/04/2022 20. Bugetul cererii de finantare corelare MYSMIS CCI BT AXA 9-
semnat

B0DD52715C4D93EAD15E78A703580DA9CF1606ED48F4140C330906
24EC8C3157

21. Lista de echipamente lucrari servicii CCI BT AXA 9-semnat.pdf

13/04/2022 21. Lista de echipamente lucrari servicii CCI BT AXA 9-semnat32CA306DAAB8BFF3B50D42DB4298AD0D6F5F6680E41AB0FEAD1F5
39A42E31D39
23. Consimtamant prelucrarea datelor cu caracter personal CCI BT AXA
9-semnat.pdf

13/04/2022 23. Consimtamant prelucrarea datelor cu caracter personal CCI BT
AXA 9-semnat

C8C6C890ACACB99772DF5C2564CC2BAED57C00502642DB82667A9
74FF7392EA3

24. Matricea corespondenta proiecte SDL BT-semnat.pdf

13/04/2022 24. Matricea corespondenta proiecte SDL BT-semnat8D796C655B1D6C18144A659C10E13F28B8EBD6C6FE282CA174982C
2937E5AC89

25. Anexa 23 modificata SDL GAL BT-semnat.pdf

13/04/2022 25. Anexa 23 modificata SDL GAL BT-semnat35EAAE8785ED70F965480357C5632679C33229E5D0FA9FF40D0732F
863F753DF

26. Rezultate verificare fisa de proiect CCI BT-semnat.pdf

13/04/2022 26. Rezultate verificare fisa de proiect CCI BT-semnat3C8B78481F314A6321827732BED9C449539AC0938214D23C0D62713
FDFA83478

27.1. HCL Aprobare acord parteneriat DAS CCI POR-semnat.pdf

13/04/2022 27.1. HCL Aprobare acord parteneriat DAS CCI POR-
semnat

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

29. Documente statutare Partener 2 DAS-semnat.pdf

13/04/2022 29. Documente statutare Partener 2 DAS-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

30. Acreditare si licentiere_DAS-semnat.pdf

13/04/2022 30. Acreditare si licentiere_DAS-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

36. Dispozitie numire, CV si fise de post UIP CCI-semnat.pdf

13/04/2022 36. Dispozitie numire, CV si fise de post UIP CCI-semnatAEA85D17AFAEFBE2878640005E3A502218253BC7B8686EF028B3839
2D5A5B9A5

1. Adresa de raspuns CLF 6 155364 semnat.pdf

26/09/2022 1. Adres de rspuns CLF 6 155364 semnat4A9AEE7A81C616844C429EB15B3722473BAF7C420355931196736C5
F8370A9C3

2. Declaratia de angajament CCI UAT 26.09.22 semnat.pdf

26/09/2022 2. Declaratia de angajament CCI UAT 26.09.22 semnat428B8021332EFCA11310A7CD918972E28AC93682236013653BF9FD9
336D92135

2bis. Declaratia de angajament CCI DAS 26.09.22 semnat.pdf

26/09/2022 2bis. Declaratia de angajament CCI DAS 26.09.22 semnat00C669AE1945D306AF8D8681560F5B4F5450EF915B991065DC956C3
BE671CC34

Atribute proiect

Proiect major: NU

Tip proiect:

CCI:

Proiecte de investiţii în infrastructură

NUProiect fazat:

NUProiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):
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Operaţiunea este Plan de Acţiune Comun (PAC): NU

Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeană:

Codul comun de indentificare al planului de acţiune comun:

NU

NU

NU

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

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

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

Proiectul este generator de venit: NU

Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:

Proiectul este instrument financiar:

NU

NU

Relevant pentru mecanismul ITI DD:

NU

Poede Ştefan Alexandru

Manager de proiectFuncţie :

Telefon : 0761532188

0231531595

Stefan.Poede@primariabt.roAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Responsabil de proiect

Poede Ştefan Alexandru

Manager de proiectFuncţie :

Telefon : 0761532188

0231531595

Stefan.Poede@primariabt.roAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Persoană de contact

Sursa de cofinanţare

Buget local

Lider - MUNICIPIUL BOTOSANI

Calitatea entităţii în proiect

Cod CAEN relevant

Asigurarea capacitatii operationale si administrative la nivelul municipiului Botosani este un efort continuu al autoritatii publice locale care
se realizeaza in contextul convergentei acesteia cu standardele si practicile Uniunii Europene. Capacitatea administrativa a solicitantului
de a gestiona proiectul reiese din resursele umane si materiale pe care acesta le pune la dispozitie:
-pentru sedintele de analiza privind progresul proiectului exista la sediul beneficiarului o sala special amenajata si dotata cu mobilier si
tehnica de calcul
-pentru deplasari in teren exista in dotarea echipei un mijloc de transport autoturism, ce va fi utilizat ori de cate ori este nevoie
-fiecare membru al echipei de implementare a proiectului are, in dotare, tehnica de calcul proprie conectata in retea, pentru a putea stoca
informatiile referitoare la proiect cat si pentru a comunica permanent intre ei
- echipa dispune de telefon si fax, conexiune la internet si adresa de e-mail, in asa fel incat informatiile sa fie stocate la managerul de.

Capacitate administrativă

Capacitate solicitant
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proiect care le va retransmite membrilor in functie de competente si responsabilitati
-fiecare membru UIP are sarcini concrete in ceea ce priveste implementarea proiectului, membrii UIP fiind constienti de responsabilitatile
si importanta finalizarii proiectului
Capacitatii administrative a solicitantului i se vor adauga si resursele umane si materiale ale consultantului. Acesta va fi contractat prin
procedura de achizitie si va pune la dispozitie resurse umane echipamente si spatii pentru proiect aferente activitatilor in care este implicat
Unitatea de implementare a proiectului este capabila sa implementeze si sa deruleze proiectul si a fost inclusa organgrama proiectului.

Capacitatea financiara a institutiei este sustinuta de Directia economica care are misiunea de a elabora bugetul municipiului Botosani pe
baze fundamentate economic, legal si utilizarea acestuia ca instrument eficient de management, de mobilizare si utilizare rationala a
resurselor de care dispune comunitatea la un moment dat.
Principalele atributii sunt organizarea, indrumarea si coordonarea activitatii de elaborare a proiectelor bugetului local, bugetului activitatilor
finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului creditelor interne si externe si
bugetelor institutiilor finantate din bugetul local, in baza propunerilor fundamentate transmise de catre directiile si compartimentele
independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului si de catre ordonatorii tertiari de credite ai bugetului local.
Din punct de vedere financiar, proiectul de investitii "REABILITARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, REABILITARE ŞI DOTARE SALI
PENTRU SERVICII EDUCAŢIONALE PENTRU COPII AFLAŢI ÎN RISC DE ABANDON SCOLAR/A DOUA ŞANSĂ ŞI REABILITARE
SPATIU PENTRU SERVICII DE OCUPARE ŞI CALIFICARE" nu este proiect generator de venit, dar prin sprijinul solicitantului este un
proiect sustenabil.
Primaria municipiului Botosani asigura sustenabilitatea finaciara a acestuia prin disponibilitatea sumelor necesare operarii investitiei in
perioada post implementare.

Capacitate financiară

Entitatea direct responsabila de operarea si întretinerea investitiei dupa finalizarea acesteia este municipiul Botosani care pe de o parte va
asigura personalul necesar pentru operarea investitiei, iar pe de alta parte va asigura si resursele financiare necesare pentru întretinerea
investitiei pe toata perioada de operare si postoperare.
Activitatile vor consta în monitorizarea de catre personalul angajat a comportarii în timp a obiectivelor aferente proiectului "REABILITARE
CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, REABILITARE ŞI DOTARE SALI PENTRU SERVICII EDUCAŢIONALE PENTRU COPII AFLAŢI ÎN
RISC DE ABANDON SCOLAR/A DOUA ŞANSĂ ŞI REABILITARE SPATIU PENTRU SERVICII DE OCUPARE ŞI CALIFICARE".
Entitatea responsabila de la nivelul Solicitantului, care va opera si întretinerea investitiei va fi Directia Spatii Publice, Sport si Agrement
Botosani pentru o perioada de cel putin 5 ani.
Întretinerea investitiei va consta în principal în asigurarea unei stari corespunzatoare a terenurilor de joaca si terenului de sport nou create.
Populatia municipiului Botosani va avea acces gratuit si nelimitat la terenurile de joaca si terenului de sport nou create.

Capacitate tehnică

Consiliul Local al municipiului Botosani este autoritatea deliberativa a administratiei publice prin intermediul careia se realizeaza
autonomia locala, organizarea si functionarea acestuia fiind reglementata de dispozitiile Legii nr. 215/2001, republicata, privind
administratia publica locala.
Atributiile consiliului local si ale comisiilor de specialitate sunt cele prevazute in Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata, art. 36 si art. 54.
Din punct de vedere al capacitatii juridice, institutia are in organigrama un birou specializat in asigurarea asistentei juridice in scopul
desfasurarii activitatii institutiei, cu aplicarea si respectarea prevederilor normative in vigoare:
- primeste, inregistreaza si distribuie corespondenta repartizata biroului;
- intocmeste dosare de instanta si tine evidenta acestora;
- promoveaza actiuni in justitie in reprezentarea unitatii administrativ-teritoriale;
- asigura reprezentarea intereselor institutiei in justitie, participa la dezbateri si formuleaza concluzii conform pozitiei precizate in apararile
formulate in scris;
- exercita caile de atac prevazute de lege atunci cand solutiile instantelor impun aceasta situatie;
- informeaza secretarul Municipiului Botosani asupra tuturor problemelor ivite in desfasurarea activitatii proprii;
- indeplineste si alte atributii ce-i sunt incredintate de conducerea institutiei

Capacitate juridică

ROMÂNIA

Localizare proiect

Componenta 1

Informaţii proiect

Proiectul se va implementa pe teritoriul deservit de SDL GAL Botoşani pentru Viitor.
Harta teritoriului a fost delimitată în etapa 1 a mecanismului de DLRC. Teritoriul se
gaseste chiar in centrul localitatii, fiind format din arealul delimitat de strazile: Tomis nr.1-
27, Zimbrului nr.1-31, Imparat Traian nr.17-73, 20-108, Savenilor nr.1-59, 2-40, Tudor
Vladimirescu nr.1-7, 2-96, Victoriei nr.1 – 41, 1Decembrie nr.1-89, 20-58, Calea
Nationala nr.79-97E, 52-62, Octav Onicescu nr.62-70 si Libertatii nr.2-30. Teritoriul SDL

Nord-Est

Botoşani

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Municipiul Botoşani
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cuprinde 2 Zone Urbane Marginalizate:ZUM 1 (cod mapa recensamant 357400363) si
ZUM2 (cod mapa recensamant 357400279) delimitate conf.Atlasului ZUM, cat si o zona
cu un nivel social mediu, dpdv al indicatorilor ce vizeaza locuirea, deprivarea materiala,
ocuparea (zona functionala-ZUF).
Amplasamentul proiectului face parte din ZUF, aflându-se înproximitatea celor 2 ZUM-
uri. Ansamblul de clădiri reabilitate în cadrul proiectului va găzdui servicii integrate
(sociale şi medico-sociale, educaţionale, etc) dedicate tuturor cetăţenilor de pe teritoriul
GAL, cu accent asupra celor din ZUM-uri.
Proiectul propune o abordare integrată, cu investiţii asupra clădirii fostei Gr nr. 10,
situată pe Str. Tudor Vladimirescu nr. 48, în Municipiul Botoşani, precum şi asupra
anexei din curtea acesteia.
Conform extrasului CF 66945 (drept de proprietate publica municipiul Botosani), terenul
ce face obiectul prezentului proiect de investitie este in suprafata de 3002 mp, iar spaţiile
vizate propuse spre reabilitare si dotare sunt in suprafata construita de 347 mp (66945-
C1), respectiv  67 mp (66945-C2). Centrul Comunitar va functiona în 66945-C1 iar
cursurile de formare si calificare in 66945-C2.
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DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Cresterea calitatii vietii si a coeziunii sociale, imbunatatirea mediului de viata si cresterea economica in teritoriul SDL prin reabilitarea
centrului comunitar integrat, reabilitarea şi dotarea unor sali pentru servicii educaţionale pentru copii aflaţi în risc de abandon scolar/a
doua şansă şi respectiv reabilitarea spatiului pentru servicii de ocupare şi calificare pe parcursul a 16 luni.

Prin natura obiectivului general, investitia vizata prin proiect isi propune promovarea unei dezvoltari incluzive a municipiului, axata pe
reducerea saraciei si a marginalizarii si pe accesul nediscriminator la servicii pentru locuitorii din zona SDL, contribuind la atingerea
obiectivelor AXA PRIORITARA 9 - SPRIJINIREA REGENERARII ECONOMICE SI SOCIALE A COMUNITATILOR DEFAVORIZATE DIN
MEDIUL URBAN, PRIORITATEA DE INVESTITII 9.1 - DEZVOLTARE LOCALA SUB RESPONSABILITATEA COMUNITATII (DLRC),
dupa cum urmeaza:
•   Activitatile de amenajare, compartimentare si dotare a viitorului Centru Comunitar Integrat prevad urmatoarele categorii de lucrari:
- Reabilitare si compartimentare imobil conform destinatie stabilita;
- Asigurare dotari necesare functionarii Centrului Comunitar Integrat conform baremelor minime stabilite de legislatia in vigoare.
•   Activitatile de amenajare, compartimentare si dotare a cladirii care va gazdui cursurile de formare si calificare prevad urmatoarele
categorii de lucrari:
-reabilitare si compartimentare imobil;
- asigurare dotari necesare activitatilor de formare si calificare (mese, scaune, TV LED, sistem de sonorizare etc)

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reabilitarea unui imobil din Municipiul Botosani si stabilirea destinatiei acestuia de Centru Comunitar Integrat, in conformitate cu
legislatia incidenta in materie, respectiv O.U.G. nr. 18/2017 privind asistenta medicala comunitara si H.G. nr. 324/2019 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, functionarea si finantarea activitatii de asistenta medicala comunitara.

2. Reabilitarea unui imobil din incinta viitorului Centru Comunitar Integrat: suprafaţă teren: 3002 mp, construcţie C1 (grădiniţă) în
suprafaţă de 347 mp şi constructie C2 (Anexa) în suprafaţă de 67 mp, parcare în suprafaţă de 204, 50 mp, spaţiu verde propus în
suprafaţă de 1975, 25 mp şi împrejmuire propusă de 225 ml

Context

In cadrul comunitatii marginalizate din municipiul Botosani va fi utilizata abordarea DLRC, ce vizeaza mobilizarea si implicarea comunitatii
dezavantajate si a organizatiilor locale, cu scopul de a progresa in vederea dezvoltarii lor intrun mod mai inteligent, mai durabil si mai
favorabil incluziunii, in concordanta cu Strategia Europa 2020. Oferirea de solutii pentru nevoileidentificate prin utilizarea mecanismului
DLRC isi gaseste motivatia in complexitatea problemelor si caracterul multisectorial al acestora, precum si in utilitatea elaborarii unor
solutii integrate destinate cresterii participarii pe piata muncii, imbunatatirii nivelului educational, cresterii accesului la serviciile sociale,
imbunatatirii conditiilor de locuire si reabilitarii spatiilor urbane.
Municipiul Botosani a fost initiatorul mecanismului DLRC la nivelul comunitatii si si-a asumat coordonarea acestui proces in anul 2017
cand, printr-un proiect POCU de sprijin pregatitor, a mobilizat comunitatea reusindu-se astfel înfiintarea si operationalizarea Grupului de
Actiune Locala la nivelul Municipiului Botosani (Asociatia GAL Botosani pentru Viitor) si elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala
aferenta Zonelor Urbane Marginalizate si a listei indicative de interventii prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele SDL.
In cea de-a doua etapa a DLRC, strategia a fost aprobata, obtinându-se o alocare totala de aproape 7 milioane de euro pentru fisele de
interventii cuprinse în Strategie. In prezent, Municipiul Botosani îsi aduce contributia la implementarea celei de-a treia etape, prin
depunerea de propuneri de proiect care sa puna în practica interventii cuprinse în SDL.
Obiectivul general al SDL este reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie sau excluziune sociale in ZUM, alaturi de
imbunatatirea calitatii vietii, cresterea coeziunii sociale, imbunatatirea mediului de viata si cresterea economica in teritoriul ZUM.

IDENTIFICAREA PROBLEMELOR LA NIVELUL GRUPULUI TINTA
Zona aferenta SDL Botosani prezinta un grad ridicat de eterogenitate, cuprinzând atât zone urbane marginalizate (ZUM 1 si ZUM2), cât si
zone cu nivel social mediu sau ridicat. Per ansamblu, se inregistreaza o acumulare istorica a saraciei, zona având sectoare locuite
preponderent de persoane de etnie rroma, spatiile urbane fiind degradate din punct de vedere fizic, social si al gradului de implicare in
comunitate a populatiei.
Nevoile locuitorilor din zona marginalizata si zona urbana functionala au fost identificate in prima etapa a mecanismului DLRC, când a fost
intocmit studiul de referinta pentru realizarea SDL. Acesta a avut drept scop identificarea nevoilor populatiei din zonele teritoriului SDL-
populatie tinta, cu accent pe ZUM-uri, prin aprecierea situatiei reale a acesteia (locativa, medicala, educationala, economica, de
infrastructura, sociala, etc).
Studiul a avut la baza metode de cercetare cantitativa (anchete de teren) si calitativa (focus-group). Au fost aplicate 1238 chestionare la
nivel de persoana si 323 la nivel de gopodarie si au fost organizate 4 focus-group-uri, fiecare cu câte 20 de persoane (cu tineri 15-29 ani;
cu adulti 30+ reprezentanti ai asociatiilor de proprietari; cu repreentanti institutionali si specialisti de la nivel local- actori relevanti ai
comunitatii: sector public, privat si persoane din comunitate; cu persoane resursa valoroase din rândul femeilor). De asemenea, au fost
organizate 6 intruniri publice in cadrul carora cetatenii au avut ocazia sa participe gradual la fundamentarea si stabilirea directiilor prioritare
ale SDL.
Studiul de referinta a relevat problemele de locuire, ocupare, educationale si medico-sociale ale comunitatii SDL, dar in acelasi timp a
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demonstrat ca exista o nevoie de implicare a populatiei, frânata de stereotipuri si etichete negative, cauzate de etnie si conditia sociala.
Nu exista un sentiment de apartenenta, de identificare a locuitorilor cu teritoriul din care fac parte, lipseste mândria de a apartine locului.
Pesimismul social este identificat prin asocierea cu propria perceptie si gradul de multumire al cetatenilor din ZUM 1 si ZUM 2 cu privire la
conditiile de locuit, majoritatea dorindu-si sa paraseasca zona.
Tema discriminarii este speculata de populatia din ZUM-uri, acestea punând pe seama situatiei de populatie minoritara toate esecurile
inregistrate in zona ocuparii si a accesului la servicii educationale de calitate.
Exagerarea pauperitatii este alimentata de procentul foarte mare de peste 70% de persoane fara ocupare, dependente de ajutoare
sociale, fenomen care a dus la un comportament asistat pentru populatia din cele doua ZUM.
Pe de o parte, populatia se simte demotivata si prefera sa continue in mrejele acestui statut de asistat, pe de alta parte isi doreste
schimbare si respinge abordarea traditionala, “de sus in jos”, prin care deciziile care afecteaza in mod direct populatia se iau direct de
catre conducatorii orasului/ statului, fara a consulta in prealabil populatia.
Infiintarea unui Centru Comunitar Integrat si corelarea interventiilor POR-POCU sub umbrela acestuia duce la indeplinirea prioritatii SDL
de promovare a unei dezvoltari incluzive a municipiului, axata pe reducerea saraciei si a marginalizarii si pe accesul nediscriminator la
servicii. Abordarea integrata a fost aleasa ca urmare a aplicarii procesului DLRC, un proces de tip bottom-up, prioritatile de dezvoltare fiind
decise de membrii comunitatii si transformate in politici locale. Crearea Centrului Comunitar Botosani, ca solutie integrata pentru oferirea
unor servicii de asistenta sociala, medico-sociale, educationale, de ocupare, etc a ocupat un loc principal pe lista solutiilor propuse de
cetateni, atât in chestionarele aplicate, cât si in cadrul focus-group-urilor si al intrunirilor publice.
Implicarea comunitatii marginalizate este asigurata pe tot parcursul proiectului, 840 de persoane beneficiare ale investitiilor in
infrastructura (hard) fiind implicate in cel putin 2 activitati cu caracter intangibil (soft), in special cele de dezvoltare comunitara, care sunt
programate de-a lungul intregii perioade de implementare a SDL.

Populatia vizata de proiect este de 20.089 persoane, dupa cum urmeaza:
• ZUM 1 (cod mapa recensamant 357400363)- Parcul Tineretului ZUM, delimitat conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate si avand
o populatie de 812 persoane, din care 215 populatie de etnie roma (conform Listei ZUM din orasele 20.000+ anexata la Ghidul
Solicitantului POCU 5.1. Sprijin Pregatitor)
? ZUM 2 (cod mapa recensamant 357400279) - Centrul Vechi, delimitat conform Atlas ZUM si avand o populatie de 683 de persoane, din
care 153 romi (conform Listei ZUM din orasele 20.000+ anexata la Ghidul Solicitantului POCU 5.1. Sprijin Pregatitor) . Astfel, numărul total
de locuitori în cele două ZUM-uri arătate mai sus este de 1.495 persoane
? ZUF are o populatie totala de 18.594 locuitori, potrivit informatiilor cuprinse in SDL, la fundamentarea carora au fost utilizate date
provenind din mapele aferente Recensamantului din anul 2011, precum si date de la Directia Taxe si Impozite Locale Botosani, Directia
de Statistica Botosani, DGASPC Botosani, Inspectoratul Scolar Judetean Botosani, AJOFM Botosani, Serviciul Evidenta Populatiei,
Asociatiile de Proprietari si operatorul local de salubrizare. Din cadrul ZUF, proiectul propune interventii pentru cartierele Grivita (1075
persoane), Imparat Traian (1282 persoane), Gheorghe Avramescu (468 persoane).

Justificare

Proiectul propus este eligibil pentru a primi finantare in cadrul Axei Prioritare 9-Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor
defavorizate din mediul urban, fiind relevant pentru O.S. 9.1. Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune
sociala, prin masuri integrate, dupa cum urmeaza:
Amplasamentul vizat de fisa de proiect se situeaza in zona urbana functionala (ZUF) a teritoriului deservit de Strategia de Dezvoltare
Locala in context DLRC – GAL Botosani, fiind situat in zona limitrofa a Zonelor Urbane Marginalizate (ZUM) 1 – Parcul Tineretului si ZUM
2- Centrul Istoric.
Populatia vizata de proiect este dupa cum urmeaza:
• ZUM 1 (cod mapa recensamânt 357400363)- Parcul Tineretului ZUM, delimitat conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate si având
o populatie de 812 persoane, din care 215 populatie de etnie roma (conform Listei ZUM din orasele 20.000+ anexata la Ghidul
Solicitantului POCU 5.1. Sprijin Pregatitor)
• ZUM 2 (cod mapa recensamânt 357400279) – delimitat conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate si având o populatie de 683
persoane, din care 153 populatie de etnie roma (conform Listei ZUM din orasele 20.000+ anexata la Ghidul Solicitantului POCU 5.1.
Sprijin Pregatitor)
• ZUF are o populatie totala de 18.594 locuitori, potrivit informatiilor cuprinse in SDL, la fundamentarea carora au fost utilizate date
provenind din mapele aferente Recensamântului din anul 2011, precum si date de la Directia Taxe si Impozite Locale Botosani, Directia
de Statistica Botosani, DGASPC Botosani, Inspectoratul Scolar Judetean Botosani, AJOFM Botosani, Serviciul Evidenta Populatiei,
Asociatiile de Proprietari si operatorul local de salubrizare.

Studiul de referinta realizat in primele doua etape ale Mecanismului DLRC a relevat gradul de confruntare cu deprivarea materiala severa
a gospodariilor investigate (conditii de trai extrem de limitate din cauza lipsei resurselor) inregistrând cel putin 4 din cele 9 elemente de
deprivare care acopera indicatorii referitori la presiunea economica si bunuri de folosinta indelungata. Astfel, teritoriul SDL inglobeaza un
areal in care coeficientii de calitate a vietii sunt mai scazuti comparativ cu media la nivelul Municipiului Botosani, incluzând grupuri in care
saracia si excluziunea sociala sunt severe. Principalele arii defavorizate din teritoriul SDL sunt Zona 1 – Parcul Tineretului (ZUM 1) si
Zona 2 - Centrul istoric (ZUM 2). Procentual, gradul de confruntare cu deprivarea materiala severa a gospodariilor investigate in cadrul
studiului de referinta este urmatorul: ZUM 1 = 98,13%; ZUM 2 = 92,66%; ZUF = 40.98%; teritoriu SDL (ponderat) = 45,05%
Conform Studiului de Referinta, la nivelul comunitatii, cu precadere in ZUM-uri, se inregistreaza probleme in ceea ce priveste relatiile
interetnice, din ambele sensuri: pe de o parte, românii se plâng de faptul ca membrii comunitatii rrome sunt galagiosi si ii acuza ca ar fi
responsabili de infractiunile ce se inregistreaza in zona; de cealalta parte, rromii se plâng de discriminare, se simt segregati, marginalizati
si considera ca li se ofera mai putine oportunitati din cauza etniei de care apartin. In ce priveste relatia cu autoritatile locale, aceasta este
una pozitiva, data fiind si multitudinea de mijloace de comunicare directa, dar cu posibilitati de imbunatatire. Având in vedere ca la nivelul
ZUM-urilor se inregistreaza o pondere mare a asistatilor social, care beneficiaza si de locuinte sociale, multe dintre dorintele acestora
pornesc de la problemele legate de locuire si se refera fie la alocarea de spatii locative in functie de numarul de persoane sau la
necesitatea de a le fi reabilitate si igienizate apartamentele sau casele. Autoritatile, de cealalta parte, se plâng de faptul ca la nivelul ZUM-
urilor, cu precadere in Parcul Tineretului, nu se pastreaza intacte rezultatele multiplelor reabilitari si modernizari, ceea ce face deseori
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zadarnice orice interventii de infrastructura daca acestea nu sunt dublate de campanii de constientizare in vederea schimbarii de
mentalitati. Accesul la principalele servicii se face prin Zona Urbana Functionala, care asigura legatura intre centrul orasului si zonele de
ghetouri sau de locuinte vechi.

Trebuie luat in considerare faptul ca serviciile ce se vor derula prin intermediul Centrului Comunitar Integrat se adreseaza intregii populatii
deservite de GAL Botosani pentru Viitor, care va putea fi selectata in cadrul grupurilor tinta ale proiectelor complementare POCU in baza
unor metodologii ce vor avea la baza principiile nediscriminarii si egalitatii de sanse.

De asemenea, proiectul de fata este unul integrat si se incadreaza in urmatoarele masuri ale Strategiei de Dezvoltare Locala a
Municipiului Botosani in context DLRC, ce includ interventii POR dedicate:
• Masura 12- Infiintarea centrului comunitar si dezvoltarea de servicii integrate- O.S. 6- Dezvoltarea unui sistem de servicii
sociale integrate, individualizate, axate pe nevoiel persoanelor marginalizate pentru cel putin 840 de persoane, pe o perioada de 3 ani-
Interventia nr. 22 POR "Reabilitare Centru Comunitar Integrat";
• Masura10- Reducerea gradului de abandon scolar- O.S.5- Cresterea accesului la educatie pentru minim 320 de persoane din
comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie sau excluziune sociala, pe o perioada de 3 ani- Interventia nr. 18 POR "Reabilitare si
dotare sali pentru servicii educationale pentru copii aflati in risc de abandon scolar si A Doua Sansa in cadrul Centrului Comunitar";
• Masura 7- Cresterea accesului la servicii de ocupare prin furnizarea de servicii de informare, consiliere si mediere- O.S. 4-
Cresterea gradului de ocupare prin furnizarea de servicii de ocupare, calificare si angajare pentru 420 de persoane pe o perioada de 3
ani- Interventia nr. 14 POR "Reabilitarea spatiului in care se vor derula serviciile de ocupare si calificare".

MODALITATILE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR GRUPULUI TINTA
Proiectul propus contribuie la rezolvarea problemelor cu care se confrunta grupul tinta, pentru ca investitia in infiintarea, institutionalizarea
si realizarea infrastructurii Centrului Comunitar Integrat ofera cadrul specific pentru derularea mai multor interventii soft planificate la
nivelul SDL Botosani, respectiv:
- Acordarea de servicii medico-sociale pentru 840 de persoane (beneficiari ai analizelor medicale; (Proiect POCU ZUM BT PLUS- Un plus
de incluziune pentru comunitatile marginalizate din Municipiul Botosani );
- Acordarea de servicii sociale pentru 420 de beneficiari (Proiect POCU ZUM BT PLUS- Un plus de incluziune pentru comunitatile
marginalizate din Municipiul Botosani  );
- Acordarea de servicii de informare, consiliere si mediere pe piata muncii pentru 420 de persoane, din care 210 vor fi si beneficiari ai
serviciilor de calificare,  iar din acestia 53 isi vor gasi un loc de munca; (Proiect POCU ICOPROF- Informare, consiliere profesionala –
Centru de sprijin pentru cariera ta);
- Acordarea de servicii educationale de tip after-school pentru 300 copii; (Proiect POCU ZUM BT PLUS- Un plus de incluziune pentru
comunitatile marginalizate din Municipiul Botosani );
- Acordarea de servicii educationale de tip A Doua Sansa pentru 20 adulti (Proiect POCU ZUM BT PLUS- Un plus de incluziune pentru
comunitatile marginalizate din Municipiul Botosani );
- Organizarea unui concus de desene pe asfalt pentru 30 copii; (Proiect POCU ZUM BT PLUS- Un plus de incluziune pentru comunitatile
marginalizate din Municipiul Botosani );
- Organizarea unui concurs de idei de imbunatatire peisagistica si a sensurilor giratorii pentru 20 copii/tineri (Proiect POCU ZUM BT
PLUS- Un plus de incluziune pentru comunitatile marginalizate din Municipiul Botosani );
- Organizarea de activitati de reciclare selectiva pentru 100 de persoane (Proiect POCU ZUM BT PLUS- Un plus de incluziune pentru
comunitatile marginalizate din Municipiul Botosani );
- Organizarea de activitati de voluntariat pentru 100 de persoane (Proiect POCU ZUM BT PLUS- Un plus de incluziune pentru comunitatile
marginalizate din Municipiul Botosani );
- Organizarea de actiuni intergenerationale- sprijin reciproc intre 60 de copii/tineri si 30 de seniori (Proiect POCU ZUM BT PLUS- Un plus
de incluziune pentru comunitatile marginalizate din Municipiul Botosani );
- Organizarea de evenimente de promovare a multiculturalitatii pentru 300 de persoane (Proiect POCU ZUM BT PLUS- Un plus de
incluziune pentru comunitatile marginalizate din Municipiul Botosani ).

Oferirea acestui complex de servicii pentru grupul tinta, prin intemediul Centrului Comunitar Integrat, va avea efecte pozitive pentru grupul
tinta prin:
- reducerea disparitatilor intre teritoriul deservit de SDL si celelalte zone ale orasului din punctul de vedere al reabilitarii/modernizarii
infrastructurii si oferirii de functionalitati adaptate nevoilor grupului tinta;
- Implicarea populatiei in procesul de reducere a disparitatilor la nivel de capital uman;
- oferirea de servicii sociale in paralel cu solutii de depasire a statutului de asistati sociali ai membrilor comunitatii (servicii educationale
pentru copii, tineri si adulti; servicii de ocupare);
- descurajarea discriminarii si a segregarii prin activitati menite sa mobilizeze toti membrii comunitatii (concursuri, activitati de voluntariat,
activitati de protectie a mediului, activitati de sprijin reciproc intre persoane din generatii diferite, evenimente de promovare a
multiculturalitatii)

Centrul Comunitar Integrat va reprezenta structura prin care se vor derula toate aceste servicii. Pentru desfasurarea activitatilor, se va
opta cu prioritate pentru aceasta locatie, ce va fi operata de Directia de Asistenta Sociala Botosani, structura subordonata Consiliului
Local al Municipiului Botosani. Ne dorim ca Centrul Comunitar Botosani sa devina acel loc in care membrii comunitatii deservite de SDL
sa gaseasca servicii personalizate pe nevoile lor. Chiar daca, pe parcursul implementarii proiectelor POCU complementare unele din
activitati vor fi realizate in alte locatii puse la dispozitie de partenerii proiectelor, in conformitate cu legislatia incidenta in vigoare, punctul
de plecare va fi intotdeauna Centrul Comunitar Integrat.

Grup ţintă

Grupul tinta vizat (persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala) este reprezentat de un numar de 1770 de persoane, care a fost
determinat in functie de proiectele complementare POCU ce se vor derula sub umbrela Centrului Comunitar Integrat:
- 840 de beneficiari ai analizelor medicale gratuite (un prim serviciu de care beneficiaza toate persoanele selectate in grupul tinta POCU
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minimal);

Beneficiarii celorlalte tipuri de servicii:
- 420 de beneficiari de servicii sociale si/sau medico-sociale;
- 420 de beneficiari ai serviciilor de informare, consiliere si mediere pe piata muncii, din care 210 beneficiari ai serviciilor de calificare, din
care 53 persoane care isi gasesc un loc de munca;
- 300 copii beneficiari ai serviciilor educationale de tip scoala dupa scoala;
- 20 adulti beneficiari ai serviciilor educationale de tip A Doua Sansa;
- 30 copii care participa la concursul de desene pe asfalt;
- 20 copii/tineri care participa la concursul de idei imbunatatire peisagistica sensuri giratorii;
- 100 de persoane implicate in activitati de reciclare selectiva;
- 100 de persoane implicate in activitati de voluntariat, la nivelul SDL;
- 60 de copii/tineri si 30 de batrani implicati in actiuni de sprijin reciproc;
- 300 de persoane ce vor participa in cadrul evenimentelor de promovare a multiculturalitatii.

La calcularea grupului tinta s-a luat in considerare faptul ca, potrivit criteriilor ce au stat la baza elaborarii SDL, fiecare persoana inclusa
intr-un grup tinta POCU (si implicit beneficiara a investitiilor in infrastructura derulate prin POR) trebuie sa beneficieze de minimum 2
servicii prevazute la nivelul SDL (de exemplu servicii medico-sociale + servicii educationale sau servicii sociale+ servicii de ocupare sau
orice combinatie a serviciilor fundamentate in mod integrat in cadrul SDL Botosani).
Subcapitolul 2.2. Descrierea Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Botosani pentru Viitor din Ghidul Solicitantului publicat de GAL
Botosani pentru prezentul apel de fise de proiect, sectiunea Masuri / Actiuni necesare de intreprins pentru rezolvarea problemelor din
ZUM Centrul Istoric si ZUM Parcul Tineretului, precizeaza pentru fiecare masura in parte grupul tinta minim care trebuie atins.
• Pentru Masura 12- Infiintarea centrului comunitar si dezvoltarea de servicii integrate- este precizat un grup tinta pentru
interventia POR format din "minim 740 de persoane din cele doua ZUM-uri si teritoriul SDL, de toate varstele".
• Pentru Masura 7- Cresterea accesului la servicii de ocupare prin furnizarea de servicii de informare, consiliere si mediere-
grupul tinta conform Ghidului pentru Interventia POR este de "420 de persoane din cele doua ZUM-uri si teritoriul SDL".
Rezulta, asadar, ca proiectul integrat pe care il propunem nu doar ca respecta dimensiunea grupurilor tinta minimale de pe cele 3 masuri
reunite, ci le si depaseste.

Un impact pozitiv va fi de asemenea resimtit de familiile persoanelor cuprinse in grupul tinta, indiferent de tipul de servicii de care
beneficiaza acestea.

Sustenabilitate

Sustenabilitatea proiectului de investiţii, după finalizarea acestuia, pe o perioada de încă cel puţin 5 ani va fi asigurată de:
Sustenabilitatea tehnica
Entitatea responsabila de la nivelul Solicitantului, care va opera si intretine investitia compusa din ansamblul de cladiri situate pe
str.T.Vladimirescu nr.48, este Directia de Asistenta Sociala Botosani – DAS, pentru o perioada de cel putin 5 ani.
Intretinerea investitiei va consta in principal in asigurarea respectiv mentinerea unei stari corespunzatoare a cladirilor reabilitate precum si
a dotarilor specifice achizitionate in cadrul proiectului, utilizarea lor in scopul in care au fost reabilitate respectiv ca centru comunitar
integrat de asigurare de servicii integrate (sociale si medico-sociale, educationale, formare profesionala, etc.). Corpul de cladire C2 va fi
pus si la dispozitia altor entitati pentru sustinerea de cursuri de formare si calificare profesionala gratuite.
Populatia municipiului Botosani va avea acces gratuit si nelimitat la infrastructura si serviciile medico-sociale oferite de centrul comunitar
integrat precum si la serviciile de formare si calificare profesionala.

Sustenabilitate financiara
Din punct de vedere financiar, proiectul „Reabilitare centru comunitar integrat, reabilitare si dotare sali pentru servicii educationale pentru
copii aflati in risc de abandon scolar/a doua sansa si reabilitare spatiu pentru servicii de ocupare si calificare” nu este un proiect generator
de venit, dar prin sprijinul solicitantului acesta este sustenabil.
Beneficiarul asigura sustenabilitatea financiara a acestuia prin disponibilizarea sumelor necesare operarii investitiei in perioada post-
implementare (ex. venituri alocate din bugetul local pentru functionarea echipei care desfasoara activitatile de operare a investitiei).
Costurile anuale de operare identificate sunt:
- costurile cu eventualele reparatii la cladirile reabilitate;
- costurile cu intretinerea mobilierului, aparaturii medicale, a echipamentelor/ dispozitivelor electronice si de birou;
- costurile cu asigurarea consumabilelor necesare activitatilor desfasurate in cele doua cladiri reabilitate;
- costurile cu intretinerea autoturismului si a cheltuielilor legate de functionarea acestuia;
- costurile cu intretinerea suprafetelor perimetrale si de acces;
- costurile cu intretinerea infrastructurii termice si electrice;
- costurile cu utilitatile;
- costurile cu salubritatea;

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Un rol important in operarea post-implementare a infrastructurii create prin proiect il va avea Directia de Asistenta Sociala Botosani,
structura aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Botosani. Conform HCL 142 din 31 mai 2018 scopul Directiei de Asistenta
Sociala Botosani, este de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor
cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.
Fiind o structura subordonata Consiliului Local, o mare parte din finantare este asigurata de la aceasta din urma entitate. De asemenea,

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:
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avand in vedere faptul functionarii acestei entitati sub umbrela CL Botosani, raportat la ROF-ul acesteia, nu este necesara incheierea unui
acord institutional pentru exploatarea cu succes a facilitatilor.

Structura creata - Centrul Comunitar Integrat Botosani- va fi inclusa in organigrama Directiei de Asistenta Sociala Botosani.

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

Reabilitarea centrului comunitar integrat, reabilitarea şi dotarea unor sali pentru servicii educaţionale pentru copii aflaţi în risc de abandon
scolar/a doua şansă şi reabilitarea spatiului pentru servicii de ocupare şi calificare este parte a unei startegii pe termen lung de promovare
a unei dezvoltari incluzive a municipiului, axata pe reducerea saraciei si a marginalizarii si pe accesul nediscriminator la servicii pentru
comunitatea din arealul SDL, prin constientizarea acesteia cu privire la intensitatea interventiei finantate prin fonduri nerambursabile a
beneficiarilor finali si a calibrarii investitiei pe termen lung ca un model de bune practici a altor interventii viitorare, indiferent de sursa
acestora de finantare.

Relevanţă

Proiectul de fata este unul integrat si se incadreaza in urmatoarele masuri ale Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Botosani in
context DLRC, ce includ interventii POR dedicate:
• Masura 12- Infiintarea centrului comunitar si dezvoltarea de servicii integrate- O.S. 6- Dezvoltarea unui sistem de servicii sociale
integrate, individualizate, axate pe nevoiel persoanelor marginalizate pentru cel putin 840 de persoane, pe o perioada de 3 ani- Interventia
nr. 22 POR "Reabilitare Centru Comunitar Integrat";
• Masura10- Reducerea gradului de abandon scolar- O.S.5- Cresterea accesului la educatie pentru minim 320 de persoane din
comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie sau excluziune sociala, pe o perioada de 3 ani- Interventia nr. 18 POR "Reabilitare si
dotare sali pentru servicii educationale pentru copii aflati in risc de abandon scolar si A Doua Sansa in cadrul Centrului Comunitar";
• Masura 7- Cresterea accesului la servicii de ocupare prin furnizarea de servicii de informare, consiliere si mediere- O.S. 4- Cresterea
gradului de ocupare prin furnizarea de servicii de ocupare, calificare si angajare pentru 420 de persoane pe o perioada de 3 ani-
Interventia nr. 14 POR "Reabilitarea spatiului in care se vor derula serviciile de ocupare si calificare".

Referitoare la proiect

Referitoare la SUERD

Aria prioritară SUERD

? Strategia Guvernului României de incluziune a cetatenilor români apartinând minoritatii romilor 2014-2020 - Proiectul raspunde Prioritatii
2: Proiecte de promovare a interculturalitatii si a culturii romilor in spatiul public, Masura 1.2 Cooperare parteneriala cu centrele comunitare
de invatare permanenta, la nivel local, prin centrele judetene de cultura si arta, centrele judetene pentru conservarea si promovarea
culturii traditionale si ISJ, in vederea elaborarii unei strategii privind educatia adultilor, autoeducatie si invatare pe tot parcursul vietii,
adaptata la realitatea curenta a comunitatilor de romi, si pentru infiintarea unui birou de dezvoltare a identitatii rome si a patrimoniului
material si imaterial etnocultural rom in cadrul fiecarui centru comunitar de invatare permanent
? Strategia Europa 2020 - Proiectul de investitie contribuie si la atingerea Obiectivul Tematic nr. 5 - Saracie si excluziune sociala,
propunând, alaturi de celelalte masuri integrate incluse in SDL Botosani, la promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei
? Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020 - Proiectul se înscrie într-una din priorităţile tematice ale SDR 2014-2020, respectiv
prioritatea 3-Sprijinirea unei economii competitive şi a dezvoltării locale, obiectivul specific 3.5. Sprijinirea dezvoltării zonelor urbane,
Măsura 3.5.1. Asigurarea condiţiilor de dezvoltare în mediul urban, prin realizarea de investiţii în infrastructură locală.
? Strategia Integrată pentru Dezvoltare Urbană - Proiectul se încadrează în Prioritatea 2. Promovarea unei dezvoltari incluzive a
municipiului, axata pe reducerea saraciei si a marginalizarii si pe accesul nediscriminator la servicii

Referitoare la alte strategii

Strategii relevante:

 -  Strategia de Dezvoltare Locală în cadrul Mecanismului DLRC

Riscuri

Ca orice proiect de investitie, initiativa de fata este supusa anumit grad de risc. UAT Municipiul Botosani detine insa o experienta vasta in
gestionarea proiectelor cu finantare europeana. In acest context, riscurile care ar putea surveni si afecta decisiv implementarea proiectului
sunt previzibile.
Prin prisma experientei acumulate, UAT Municipiul Botosani si-a creat o strategie clara pentru monitorizarea si implementarea proiectului,
exista o delegare clara a sarcinilor, a atributiilor pentru membrii echipei de proiect si exista un sistem de management al riscurilor.
Procesul de management al riscurilor ce va fi implementat in cadrul proiectului va presupune parcurgerea a 5 etape: stabilirea contextului;
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identificarea si definirea riscurilor, analiza riscurilor, dezvoltarea si implementarea metodelor de raspuns la riscuri, monitorizarea,
raportarea si actualizarea gestiunii riscului

Detaliere riscuri

Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

1. Nerespectarea perioadei si duratei de desfasurare a
activitatilor, respectiv a duratei de implementare a proiectului;
Probabilitate aparitie: medie
Impactul riscului: mic

Urmarirea in permanenta a planului de lucru, a calendarului
activitatilor,  realizare de analize „planificare versus realizare” si
aplicare de masuri corective de ajustare a termenelor  prin
reactualizarea / revizuirea acestora sau de extindere prin
notificarea din timp cu privire la extinderea duratei planificate
initial.
Stabilirea de responsabilitati clare si urmarirea  realizarii
activitatilor pe fiecare membru al echipei.

2. Realizarea de rapoarte/ cereri rambursare/ plata incomplete/
incorecte, neinsotite de documente justificative.
Probabilitate aparitie: mic
Impactul riscului: mic

Citirea cu atentie si urmarirea  recomandarilor , a ghidului, a
contractului/ instructiunilor in vederea completarii corecte si
complete.
Aplicarea principiului  de „verificare la patru ochi ”  pentru
depistarea eventualelor neconcordante/ scapari.
Solicitarea de informatii suplimentare ofiterului de proiect in
cazul in care exista neclaritati.

3. Realizarea de cheltuieli neeligibile sau depasirea sumelor
alocate pe activitati/ linii bugetare.
Probabilitate aparitie: mic
Impactul riscului: mic

Verificare a permanenta a  bugetului, a sumelor platite si
incadrarea corecta pe linii bugetare.
Organizarea de intâlniri ale echipei de proiect  pentru discutii
pe buget si stabilirea clara a cheltuielilor eligibile si neeligibile.
Inregistrarea corecta in contabilitate a cheltuielilor realizate

4. Comunicare deficitara intre membrii echipei de proiect
Probabilitate aparitie: mica
Impactul riscului: mare

Elaborarea unui plan de comunicare cu stabilirea clara a
responsabilitatilor si a fluxului informational si al documentelor.
Organizarea de intâlniri periodice pentru transmiterea analiza
stadiului de implementare, a progresului proiectului si
propunerea de masuri corective in situatia aparitiei de
constrângeri.

5. Necunoasterea legislatiei , a instructiunilor emise ceea ce
poate conduce la erori  in  elaborarea documentelor.
Probabilitate aparitie: mare
Impactul riscului: mare

Intocmirea unui dosar/ arhive electronice cu documentele
legislative relevante si studierea acestora ori de câte ori se
impune.

6. Limitari privind desfasurarea activitatilor conditionate de
pandemia COVID-19
Probabilitate aparitie: mare
Impactul riscului: mic

Intrucât proiectul nu prevede activitati care sa presupuna
participarea efectiva  grupului tinta, etapele derularii proiectului
pot fi derulate cu instituirea masurilor  de protectie si distantare
sociala dispuse la nivel de tara.
Managerul de proiect va urmari toate reglementarile
autoritatilor si ii va informa pe membii echipei de proiect si pe
contractori cu privire la regulile care trebuie urmate.

7. Intârzieri in finalizarea lucrarilor contractate
Probabilitate aparitie: medie
Impactul riscului: mare

Prevederea, in documentatia de atribuire, a unor termene de
finalizare adaptate in functie de tipul lucrarilor de executat.
Prevederea de masuri pentru nerespectarea graficului de
executie conform contractului de lucrari. Monitorizarea continua
a executiei lucrarilor pentru incadrarea activitatilor in termenele
finale stabilite.

8. Intârzieri in atribuirea contractelor de achizitii
Probabilitate aparitie: mica
Impactul riscului: mediu

Planificarea corecta a procedurilor de achizitii in baza
experientei solide detinute de Solicitant – UAT Municipiul
Botosani in acest sens

9. Lucrari suplimentare care pot genera cheltuieli neeligibile
Probabilitate aparitie: medie
Impactul riscului: mare

Verificarea exacta a documentatiei tehnice aferente proiectului,
precum si a documentelor care stau la baza platilor de efectuat
in cadrul proiectului
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EGALITATE DE ŞANSE

La elaborarea proiectului s-a tinut cont de principiul egalitatii de sanse, in conformitate cu documentele strategice la nivel U.E si national.
In implementarea proiectului un factor important il va constitui respectarea principiului egalitatii de sanse pe toate planurile. Egalitatea de
sanse intre barbati si femei va fi asigurata prin participarea echilibrata in echipa de management si de implementare a proiectului atât a
femeilor cât si a barbatilor. Se va urmari cresterea participarii femeilor in activitati in care pâna in prezent sunt deficitare ca numar, insa
fara ca acest deziderat sa contribuie la manifestarea de discriminari pozitive. Se va aplica principiului egalitatii de tratament intre barbati si
femei. Egalitate de sanse din punct de vedere al vârstei – prin proiect se va asigura o participare echitabila din punct de vedere al vârstei
pentru membrii echipei de management/de implementare. Se va pune accent pe valorificarea experientei acestora. Respectarea
principiilor egalitatii de sanse va fi monitorizata permanent de catre coordonatorul de proiect in vederea luarii masurilor ce se impun. In
acest sens, vor fi redactate formulare speciale de sesizare privind nerespectarea principiului egalitatii de sanse si va exista o persoana
insarcinata cu primirea si rezolvarea oricaror reclamatii. La nivelul infrastructurii create prin proiect egalitatea de sanse se va asigura prin
faptul ca accesul la acesta va fi liber tuturor, fara restrictii bazate pe gen, vârsta, etc.

Egalitate de gen

La elaborarea proiectului s-a tinut cont de principiul nediscriminarii in conformitate cu directivele europene si OG 137/2000 privind
prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare. In implemetarea proiectului vor fi luate in considerare toate politicile si
practicile prin care sa nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, limba,
religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, vârsta, handicap, boala cronica, infectare HIV, apartenenta la o categorie
defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, 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. Astfel, recrutarea personalului implicat in elaborarea, managementul si
implementarea proiectului, se realizeaza cu respectarea legislatiei in vigoare privind prevenirea descriminarii, asigurându-se ca nu se
restrictioneaza sub nicio forma accesul cetatenilor.
Respectarea principiilor nediscriminarii va fi monitorizata permanent de catre echipa de management a proiectului in vederea luarii
masurilor care se impun. In acest sens, vor fi redactate formulare speciale de sesizare privind nerespectarea principiului nediscriminarii si
va exista o persoana insarcinata cu primirea si rezolvarea lor.
La nivelul locatiei de implementare principiul nediscriminarii este asigurat prin faptul ca accesul la acesta este gratuit, pentru orice
persoana, indiferent de sex, rasa, nationalitate etc

Nediscriminare

Accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati va fi asigurata in cladirile care fac obiectul investitiei si la activitatile desfasurate, atât in etapa de
implementare a proiectului, cât si in etapele urmatoare finalizarii acestuia. Astfel, se va avea in vedere asigurarea accesibilitatii
persoanelor cu dizabilitati la sediul unitatii de implementare a proiectului si la locatia investitiei prin amenajarea a 2 rampe de acces in
corpul de cladire C1 si a unei rampe de acces in corpul de cladire C2 si amenajarea de grupuri sanitare (câte unul in fiecare corp de
cladire).
Se va urmari identificarea si eliminarea oricaror obstacole sau bariere fata de accesul deplin al persoanelor cu dizabilitati la informatie si
mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile si sistemele informatice si de comunicatii si la alte facilitati.  Se vor respecta indicatiile
Normativului privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap,indicativ NP 051-2012 -
Revizuire NP 051/2000 –indicatii care se refera la adaptarea intrarilor in scuar pentru accesul facil al persoanelor cu dizabilitati.
Aleile de circulatie vor fi dimensionate conform reglementarilor generale in vigoare la data intocmirii proiectului. Schimbarile de nivel vor fi
atentionate prin marcaje vizibile si intreaga suprafata este astfel finisata cu materiale antiderapante si antigelive care vor fi mentinute in
stare de curatenie.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

Scaderea nivelului de trai, stresul de la serviciu, incertitudinea fata de viitor si somajul sunt doar cateva dintre cauzele care au determinat
o scadere a natalitatii in Romania. In acest sens, proiectul, prin dezvoltarea SDL sprijina femeile, tinerii si persoanele in varsta, in scopul
facilitarii accesului acestora la piata muncii si participarii la servicii sociale in vederea cresterii stabilitatii indivizilor, cea familiala si a
comunitatii. In toate fazele proiectului eliminarea oricarui dezechilibru in structura demografica care ar expune un segment al populatiei la
riscuri similare celor care afecteaza grupuri vulnerabile.
Dintr-o perspectiva socio-economica, accelerarea fenomenului de îmbatrânire a populaiei va creste în continuare nevoia stringenta de a
îmbunatati egalitatea de vârste si de a satisface nevoile specifice ale generaiilor actuale si viitoare de persoane în vârsta. Acest lucru
presupune ca factorii de decizie si toate parile implicate relevante sa îsi asume responsabilitatea colectiva, în proiectarea de noi moduri
de organizare a societatilor noastre pentru a asigura un viitor mai bun si mai sustenabil pentru întreaga populaie si toate grupurile de
vârste, în toate domeniile vieii, pentru a face fata crizei economice si sociale în desfasurare.

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Principii orizontale
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In perioada de executie a obiectivului, deseurile ce vor rezulta sunt cele specifice activitatii din domeniu  constructiilor.
Executia lucrarilor va necesita circulatia unui parc important si diversificat de masini, utilaje si echipamente (betoniere, transportoare de
materiale si utilaje, buldozere, compactoare, vehicule care  transporta muncitori, etc), fapt care va genera temporar noxe si va perturba
astfel mediul inconjurator.
In  perioada de executie a lucrarilor proiectate, surse de poluare a aerului sunt emisiile de noxe de la trafic si va perturba astfel mediul
inconjurator.
In perioada de executie a lucrarilor proiectate, bazele de productie pot genera un impact negativ ca urmare a procesului de productie al
betoanelor, in cazul utilizarii unor instalatii nedotate cu dispozitive de epurare sau care prezinta neetanseitati, depozitarii
necorespunzatoare a materialelor, a carburantilor, intretinerii utilajelor.
In mod uzual, evaluarile privind emisiile de poluanti din atmosfera ca urmare a executiei unor astfel de lucrari (atat cei proveniti de la
traficul rutier spre si de la santier, turnari de betoane, etc) arata ca acestea au valori inferioare concentratiilor maxime admisibile conform
reglementarile in vigoare – astfel incat nu se preconizeaza efecte adverse insemnate pentru populatia din localiatate.
Deseurile rezultate in timpul executiei lucrarilor precum si cele provenite de la organizarile de santier vor fi depozitate in gropi special
amenajate, avizate de catre Agentia de Protectia Mediului.

Poluatorul plăteşte

Prin realizarea investitiei, impactul asupra mediului va fi minim, nefiind afectata sanatatea si siguranta populatiei din zona si a lucratorilor
din constructii la realizarea constructiei. Proiectul propune soluţii prietenoase pentru mediul  înconjurător, lucrările respectând legislaţia
naţională şi cerinţele legislaţiei europene în domeniul protecţiei mediului.La executarea lucrărilor se vor lua toate măsurile privind
protecţia mediului înconjurător prin întreţinerea curentă a utilajelor, depozitarea materialelor de construcţii în locuri special amenajate care
nu vor permite împrăştierea combustibililor, lubrefianţilor şi a reziduurilor la întâmplare. Zgomotul produs de utilaje se va incadra in limitele
normale prevazute de lege, iar praful rezultat si poluarea accidentala nu vor afecta semnificativ zona constructiei din punct de vedere al
mediului.
Pentru terenurile ocupate temporar de organizare de santier este prevazuta, in final, amenajarea corespunzatoara a acestora.
Beneficiarul va receptiona amenajarea ecologica si peisagistica a terenurilor riverane drumului.
In perioada de executie se vor lua urmatoarele masuri pt protejarea biodiversitatii:
• supravegherea si controlarea modului de expunere a lucratorilor in mediul de lucru;
• instruirea lucratorilor pentru locul de munca privind normele de securitate;
• verificarea starii instalatiilor si utilajelor;
• precizarea in planuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale a punctelor critice;
• asigurarea depozitelor, magaziilor de materii prime incuiate, sigilate;
• executia de platforme de acces provizorii care se vor desfiinta la terminarea lucrarilor;
• protejarea cablurilor

Protecţia biodiversităţii

Accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati va fi asigurata in cladirile care fac obiectul investitiei si la activitatile desfasurate, atât in etapa de
implementare a proiectului, cât si in etapele urmatoare finalizarii acestuia. Astfel, se va avea in vedere asigurarea accesibilitatii
persoanelor cu dizabilitati la sediul unitatii de implementare a proiectului si la locatia investitiei prin amenajarea a 2 rampe de acces in
corpul de cladire C1 si a unei rampe de acces in corpul de cladire C2 si amenajarea de grupuri sanitare (câte unul in fiecare corp de
cladire).
Se va urmari identificarea si eliminarea oricaror obstacole sau bariere fata de accesul deplin al persoanelor cu dizabilitati la informatie si
mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile si sistemele informatice si de comunicatii si la alte facilitati.  Se vor respecta indicatiile
Normativului privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap,indicativ NP 051-2012 -
Revizuire NP 051/2000 –indicatii care se refera la adaptarea intrarilor in scuar pentru accesul facil al persoanelor cu dizabilitati.
Aleile de circulatie vor fi dimensionate conform reglementarilor generale in vigoare la data intocmirii proiectului. Schimbarile de nivel vor fi
atentionate prin marcaje vizibile si intreaga suprafata este astfel finisata cu materiale antiderapante si antigelive care vor fi mentinute in
stare de curatenie.

Utilizarea eficientă a resurselor

Incalzirea globala implica, in prezent, doua probleme majore pentru omenire: pe de o parte necesitatea reducerii drastice a emisiilor de
gaze cu efect de sera in vederea stabilizarii nivelului concentratiei acestor gaze in atmosfera care sa impiedice influenta antropica asupra
sistemului climatic si a da posibilitatea ecosistemelor naturale sa se adapteze in mod natural, iar pe de alta parte necesitatea adaptarii la
efectele schimbarilor climatice, având in vedere ca aceste efecte sunt deja vizibile si inevitabile datorita inertiei sistemului climatic,
indiferent de rezultatul actiunilor de reducere a emisiilor.

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

Proiectul de investitie va avea in vedere implementarea de masuri destinate imbunatatirii nivelului de trai al populatiei apartinând
comunitatii marginalizate din teritoriu.
Proiectul contribuie la obiectivele ce vizeaza dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse si nediscriminarea.

Rezilienţa la dezastre

Metodologie

Managementul prezentei cereri de finantare se va realiza prin implicarea echipei de proiect interne din partea solicitantului UAT Municipiul
Botosani (EP) si a echipei de proiect externalizate din partea furnizorului de servicii de consultanta in managementul si implementarea
proiectului (EE) – ce urmeaza a fi contractat dupa semnarea contractului de finantare. Se va folosi astfel o strategie de management combinat
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public – privat, avand drept scop planificarea, organizarea si gestionarea (controlul) eficace si eficienta a sarcinilor si resurselor in vederea
atingerii obiectivelor proiectului, in conditiile existentei constrangerilor de timp, resurse si costuri – fara a exista suprapuneri de sarcini intre
echipa de proiect interna (EP) si echipa de proiect externalizata (EE).

Managementul proiectului se va realiza prin implicarea unei echipe interne de management a proiectului din partea beneficiarului, reprezentata
de UIP - Echipa de proiect constituita din 4 membri:
1.Manager proiect – Ştefan Poede
2.Responsabil financiar – Mirela Gheorghiţă
3.Responsabil tehnic – Elena Strugariu
4.Responsabil achiziţii – Danuzia Dumitraş

Responsabilitatile echipei de proiect in ceea ce priveste managementul acesteia sunt:
1. Responsabilitati privind desfasurarea procedurilor de achizitie a lucrarilor si serviciilor:
- organizarea tuturor procedurilor de achizitii din cadrul proiectului, conform termenelor si procedurilor legale
2. Responsabilitati privind executia lucrarilor
4. Responsabilitati privind monitorizarea activitatii de elaborare materiale publicitare si de realizare a publicitatii prin mass-media a proiectului:
- organizarea materialelor de prezentare a proiectului din punctul de vedere a informatiilor continute cu respectarea normelor impuse de
Manualul de Identitate Vizuala POR
5. Responsabilitati privind relationarea directa cu AMPOR prin OI:
- sustinerea etapelor derulate din proiect in fata OI si AMPOR
- prezentarea din timp a problemelor cu care se confrunta proiectul si incercarea de solutionare coerenta a acestora impreuna cu OI si AMPOR

Rolul fiecarui membru din echipa de proiect
Manager proiect:
- Controlul general al proiectului;
- Coordonarea implementarii proiectului;
- Monitorizarea si asigurarea respectarii prevederilor contractului de finantare si a eventualelor acte aditionale la acesta
- Coordonarea si verificarea modului de intocmire a rapoartelor de progres;
- Coordonarea elaborarii cererilor de rambursare a cheltuielilor si asigurarea conformitatii legale si tehnice a acestora
- Conducerea sedintelor de management al proiectului

Responsabil tehnic:
- Monitorizarea din punct de vedere tehnic a activitatilor desfasurate prin proiect, in colaborare cu dirigintele de santier
- Verificarea documentatiei prezentate de ofertantul desemnat in vederea furnizarii mobilierului urban
- Verificarea situatiilor de lucrari intocmite de executantul lucrarilor din cadrul proiectului
- Verificarea rapoartelor tehnice intocmite de dirigintele de santier
- Participarea la elaborarea caietelor de sarcini si a specificatiilor tehnice aferente documentatiilor de atribuire a contractelor de servicii de
dirigentie de santier si de executie a lucrarilor
- Participarea la sedintele de management al proiectului

Responsabil financiar:
- Supervizarea din punct de vedere financiar a implementarii proiectului
- Tinerea evidentei si obtinerea documentelor contabile aferente proiectului
- Informarea permanenta a managerului de proiect asupra cheltuielilor antrenate in cadrul proiectului
- Intocmirea lunara a balantelor de verificare
- Intocmirea situatiilor financiare periodice aferente proiectului
- Elaborarea documentelor de raportare financiara
- Efectuarea de propuneri pentru optimizarea derularii proiectului
- Urmarirea si actualizarea permanenta a fluxului financiar al proiectului
- Coordonarea intregului proces de achizitii publice in cadrul proiectului va fi realizat de catre Departamentul de achizitii din cadrul Primariei
Municipiului Botosani sub coordonarea directa a Managerului de proiect desemnat

Responsabil achizitii:
- elaboreaza planul de achizitii publice aferent proiectului;
- coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire si a documentelor- suport, transmise de membrii unitatii de implementare a
proiectului;
- participa la sedintele lunare de progres;
- aplica si finalizeaza procedurile/modalitatile de achizitii publice prevazute in cadrul proiectului, in care scop:
- elaboreaza contractul de achizitie publica si il inainteaza in vederea semnarii de catre partile prevazute in acesta.

CV-urile echipei de proiect si fisele de post sunt atasate la prezenta cerere de finantare.

Activitatile de management al proiectului ce fac obiectul contractului de servicii de management al proiectului:
Realizarea notificarilor, adreselor de clarificari, actelor aditionale, si a tuturor documentelor ce vor fi necesare pe parcursul implementarii
proiectului de investitie;
Monitorizarea contractelor atribuite pe parcursul implementarii si a rezultatelor obtinute; Realizarea dosarelor cererii de rambursare/plata in
conformitate cu cerintele impuse de catre finantator;
Elaborare rapoarte de activitate in conformitate cu obligatiile asumate;
Elaborarea rapoartelor de progres solicitate de finantator; Asigurarea comunicarii intre beneficiar si expertii OI POR;
Participare la vizitele de monitorizare/vizitele aferente cererilor de plata/rambursare.
Activitatea de monitorizare va avea la baza urmatoarele documente: gantt-ul proiectului atasat la cererea de finantare, gantt-urile propuse in
oferte de catre firmele contractate pt prestarea servicilor si lucrarilor din proiectul, lista indicatorilor de atins de catre proiect, alte documente
interne de lucru (time-sheet-uri, procese verbale, planificari interne).
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Municipiul Botosani a implementat proiectul „UN NOU ÎNCEPUT- GAL BOTOSANI, SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA UNEI STRATEGII
LOCALE DURABILE”, ID MySMIS 114071, finantat prin Programul Operational Capital Uman, Axa Prioritara 5 - Dezvoltare locala plasata sub
responsabilitatea comunitatilor, Obiectiv specific 5.1, conform contractului de finantare nr. 522527/31.08.2017, semnat cu Ministerul Dezvoltarii
Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE).
Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Asociatia Partnet - Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila (Partener 1) si cu SC Agrafics
Communication SRL (Partener 2). Proiectul face parte dintr-un proces complex de Dezvoltare Locala Plasata sub Responsabilitatea
Comunitatii (DLRC), ce se concentreaza în zonele urbane marginalizate (ZUM) ale Municipiului Botosani.

Structura GAL “BOTOSANI PENTRU VIITOR” este urmatoarea:
• membri fondatori: Municipiul Botosani, Asociatia Partnet - Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila si SC Agrafics Communication SRL
•membri asociati - AJOFM, DGASPC, SPLAS, Camera de Comert, SC LUX-RO SRL si persoanele fizice Balan Semiramida si Doris Dascaliuc.
• GAL-ul s-a extins la finalul celor 3 luni de sprijin pregatitor cu înca 5 membri asociati: ISJ BT, Directia de Cultura, Parohia Sf. Ilie, SC SAVIS
COM SRL si persoana fizica Jupter Borcoi.

Procesul de Dezvoltare Locala Plasata sub Responsabilitatea Comunitatii presupune realizarea a 3 etape:
•ETAPA 1 - FINALIZATA - implementata de Municipiul Botosani: Înfiintarea si operationalizarea Grupului de Actiune Locala la nivelul
Municipiului Botosani (Asociatia GAL Botosani pentru Viitor) si elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala aferenta Zonelor Urbane
Marginalizate si a listei indicative de interventii prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele SDL. Municipiul Botosani face parte din
structura GAL, în calitate de membru fondator.
•ETAPA 2 - FINALIZATA - implementata de Municipiul Botosani si Asociatia GAL Botosani pentru Viitor: Depunerea Strategiei de Dezvoltare
Locala (SDL) aferenta Zonelor Urbane Marginalizate si a listei indicative de interventii prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele SDL
la MDRAPFE în vederea evaluarii si contractarii. La finalul acestei etape a fost aprobata Strategia de Dezvoltare Locala în Context DLRC (la
28.12.2017), obtinându-se o alocare totala de aproape 7 milioane de euro pentru fisele de interventii cuprinse în Strategie.
•ETAPA 3 - ÎN CURS DE DESFASURARE - implementata de Asociatia GAL Botosani pentru Viitor: Implementarea Strategiei de Dezvoltare
Locala pentru Zonele Urbane Marginalizate în baza listei indicative de interventii propuse de GAL si aprobate de MDRAPFE.

In vederea infiintarii Grupului de Actiune Locala, la nivelul Primariei Municipiului Botosani s-a derulat procedura de achizitie a serviciilor juridice
de infiintare GAL. In data de 20.09.2017 au fost realizate demerusurile necesare in vederea inregistrarii /infiintare noului GAL in municipiul
Botosani: „Gal Botosani pentru viitor”. Intregul proces de constituire a asociatiei „GAL Botosani pentru viitor” s-a finalizat in 30.10.2017.

Asociatia Grup Actiune Locala, Str. Postei nr.9, Incubatorul de Afaceri, cam.214, telefon: 0755015995, e-mail: galbotosani@gmail.com.
Persoane de contact: Manager proiect: Lupascu Catalina si facilitator: Aolaritei Alexandra.

Pentru publicul larg, canalele de comunicare sunt reprezentate de catre o pagina web care prezinta activitatile proiectului in imagini, texte si
clipuri video.

In perioada de implementare, Primaria Botosani va furniza catre „Gal Botosani pentru viitor” informatii referitoare la indicatorii proiectului,
necesare GAL in etapa de monitorizare a implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala. Se vor transmite catre GAL rapoarte de progres (in
perioada de implementare) si rapoarte de durabilitate (in perioada de durabilitate).

Proiectul propus este eligibil pentru a primi finanţare în cadrul Axei Prioritare 9-Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor
defavorizate din mediul urban, fiind relevant pentru O.S. 9.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune
socială, prin măsuri integrate, după cum urmează:
Amplasamentul vizat de fişa de proiect se situează în zona urbană funcţională (ZUF) a teritoriului deservit de Strategia de Dezvoltare
Locală în context DLRC – GAL Botoşani, fiind situat în zona limitrofă a Zonelor Urbane Marginalizate ( ZUM ) 1 – Parcul Tineretului şi
ZUM 2- Centrul Istoric.
Populatia vizata de proiect este de 20.089 persoane, dupa cum urmeaza:
• ZUM 1 (cod mapă recensământ 357400363)- Parcul Tineretului ZUM, delimitat conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate
şi având o populaţie de 812 persoane, din care 215 populaţie de etnie roma (26,48%) (conform Listei ZUM din oraşele 20.000+ anexată
la Ghidul Solicitantului POCU 5.1. Sprijin Pregătitor)
• ZUM 2 (cod mapă recensământ 357400279) – delimitat conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate şi având o populaţie
de 683 persoane, din care 153 populaţie de etnie roma (22,40%) (conform Listei ZUM din oraşele 20.000+ anexată la Ghidul Solicitantului
POCU 5.1. Sprijin Pregătitor)
• ZUF are o populaţie totală de 18.594 locuitori, potrivit informaţiilor cuprinse în SDL, la fundamentarea cărora au fost utilizate
date provenind din mapele aferente Recensământului din anul 2011, precum şi date de la Direcţia Taxe şi Impozite Locale Botoşani,
Direcţia de Statistică Botoşani, DGASPC Botoşani, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, AJOFM Botoşani, Serviciul Evidenţa
Populaţiei, Asociaţiile de Proprietari şi operatorul local de salubrizare.
Din totalul de locuitori ai ZUM1, ZUM 2 şi ZUF, beneficiarii direcţi ai proiectului sunt: 840 de beneficiari ai analizelor medicale gratuite
Beneficiarii celorlalte tipuri de servicii: 420 de beneficiari de servicii sociale si/sau medico-sociale; 420 de beneficiari ai serviciilor de
informare, consiliere şi mediere pe piaţa muncii, din care 210 beneficiari ai serviciilor de calificare, din care peste 100 persoane care îşi
găsesc un loc de muncă; 300 copii beneficiari ai serviciilor educaţionale de tip şcoală dupa şcoală; 20 adulţi beneficiari ai serviciilor
educaţionale de tip A Doua Şansă; 30 copii care participă la concursul de desene pe asfalt; 20 copii/tineri care participă la concursul de
idei imbunataţire peisagistica sensuri giratorii; 100 de persoane implicate in activitati de reciclare selectivă; 100 de persoane implicate in
activitati de voluntariat, la nivelul SDL; 60 de copii/tineri si 30 de batrani implicati in actiuni de sprijin reciproc; 300 de persoane ce vor
participa în cadrul unor evenimente de promovare a multiculturalităţii.
Prin proiectul de investitie se vor realiza urmatoarele tipuri de lucrari:
Corp C1:Consolidarea sarpantei si planseului prin inlocuirea elementelor din lemn sau consolidarea cu elemente metalice si refacerea
sistemului de evacuare ape pluviale; Realizarea unei hidroizolatii corespunzatoare pe perimetrul fundatiei de la cota -1.00m pana la cota

Descrierea investiţiei
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+0.30m cu hidroizolatie; Se vor consolida fisurile din zidaria portanta prin tesere, inlocuire locala a caramizii, injectare cu rasini
bicomponente;Refacerea trotuarului din beton armat cu latimea minima de 1m si panta spre exterior 5%; Refacerea sistematizarii pe
verticala;Refacerea instalatiilor electrice, sanitare si termice; Vopsirea invelitorii existente din tabla zincata; Inlocuirea jgheaburilor si
burlanelor existente;Refacerea tencuielilor degradate; Refacerea in totalitate a finisajelor interioare si exterioare; Inlocuirea tamplariei
exterioare existente, cu tamplarie din lemn stratificat si geam termoizolant low-e;Termoizolarea planseului superior in pod cu vata
minerala de sticla de 30 cm;Termoizolarea planseului de la parter;compartimentarea spatiului conform necesitatilor;dotarea salilor
propuse;refacerea rampelor de acces pentru persoane cu dizabilitati
Corp C2:Refacerea sarpantei din lemn ignifugat (intre elemente din lemn si cele din beton va fi prevazut hidroizolatie) si refacerea
sistemului de evacuare ape pluviale;Realizarea unei hidroizolatii corespunzatoare pe perimetrul fundatiei de la cota -1.00m pana la cota
+0.30m cu hidroizolatie;Se vor consolida fisurile din zidaria portanta (care se vor definitiva dupa desfacerea tencuielilor) prin tesere,
inlocuire locala a caramizii, injectare cu rasini bicomponente;Refacerea trotuarului din beton armat cu latimea minima de 1m si panta spre
exterior 5% prevazut cu cordon de bitum intre trotuar si cladire;Refacerea sistematizarii pe verticala;Refacerea instalatiilor electrice,
sanitare si termice;Vopsirea invelitorii existente din tabla zincata;Inlocuirea jgheaburilor si burlanelor existente;Refacerea tencuielilor
degradate;Refacerea in totalitate a finisajelor interioare si exterioare;Inlocuirea in totalitate a tamplariei interioare existente;Inlocuirea
tamplariei exterioare existente, cu tamplarie din lemn stratificat si geam termoizolant low-e;Termoizolarea planseului superior in pod cu
vata minerala de sticla de 30 cm;Termoizolarea planseului de la parter (planseul peste pamant);compartimentarea spatiului conform
necesitatilor;dotarea salilor propuse;amenajare rampe de acces pentru persoane cu dizabilitati.
Amenajari exterioare;amenajarea unei parcari in incinta;imprejmuirea intregului ansamblu : Se propune realizarea unei imprejmuiri de
teren din stalpi metalici teava patrata 60x60x3.5 inglobati in elevatie continua de beton armat, cu panouri din plasa bordurata, cu inaltimea
maxima de 2.00 m;amenajare spatii verzi: Suprafata propusa pentru amenajare va fi realizata din gazon insamantat.
Conform indicatorilor tehnico economici, suprafetele propuse reabilitate/modernizare sunt prezentate în cele ce urmează: Suprafaţa teren:
3002.00 mp; C1 - gradinita 347.00 mp; C2 – anexa 67.00 mp; Trotuare propuse din beton: 127.40 mp; Alei pietonale
propuse (pavele autoblocante): 130.20 mp;Trepte, rampe pentru persoane cu dizabilitati si podeste propuse 81.65 mp; Parcare: 204.50
mp; Spatiu verde propus: 1976.25 mp; Imprejmuire:225 ml.
Partenerul din proiect, Directia de Asistenta Socială Botoşani este acreditat conform Certificatului de acreditare 005866 din 28.11.2018.
Amplasamentul viitorului CCI se afla in ZUF in imediata proximitate a celo 2 ZUM-uri in care traiesc persoane in risc de saracie si
excluziune sociala. Proiectul este complementar cu un alt proiect depus de UAT Municipiul BT in cadrul POCU "ZUM BT + Un plus de
incluziune pentru comunitatile marginalizate din Municipiul Botosani", SMIS 155550, prin intermediul caruia CCI amenajat prin acest
proiect vor fi oferite servicii integrate (sociale, medico-sociale si educationale) pentru un grup tinta de 840 persoane din SDL.

Maturitatea proiectului

Pentru dovedirea maturitatii pregatirii proiectului, precizam faptul ca Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) si Devizul
general sunt realizate si receptionate.

Conform cartii funciare nr. 66945, amplasamentul prezentei investitii este in Municipiul Botosani, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 48- sediul
fostei Gradinite nr. 10, in care in prezent nu se desfasoara servicii educationale.
Prin adresa nr. 588/26.05.2020, Ministerul Educatiei a transmis avizul conform nr. 9204/26.05.2020 privind schimbarea destinatiei cladirii
in Centru Comunitar Integrat.

A fost obtinut Certificatul de Urbanism nr. 628/01.09.2020 si prelungire valabila pana la 01.09.2022 pentru obiectivul de investitii
”Reabilitare centru comunitar integrat, reabilitare si dotare sali pentru servicii educationale pentru copii aflati in risc de abandon scolar/a
doua sansa si reabilitare spatiu pentru servicii de ocupare si calificare”.

A fost realizat studiul topografic si studiul geotehnic in conformitate cu normele in vigoare.

Au fost obtinute urmatoarele avize:
- Clasarea Notificarii nr. 787 din 21.01.2021, emisa de APM Botosani.
- Aviz nr. 03/M/26.01.2021 emis de Directia Judeteana pentru Cultura Botosani (Ministerul Culturii).

HCL nr. 97 / 30.03.2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
(D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare centru comunitar integrat, reabilitare şi dotare sali
pentru servicii educaţionale pentru copii aflaţi în risc de abandon".

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

-

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

-

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

-

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

Indicatori prestabiliţi de realizare Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

metri pătraţi 414.000 0.000 414.000CO39 - Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale
construite sau renovate în zonele urbane

Persoane 20,089.000 0.000 20,089.0001S46 - Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au
implementat strategii integrate de dezvoltare locală

metri pătraţi 2,520.000 0.000 2,520.000CO38 - Dezvoltare urbană: Spaţiu deschis creat sau reabilitat
în zonele urbane

Indicatori prestabiliţi

Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

Lider - MUNICIPIUL BOTOSANI

ID dosar achiziţiei: 2136185678

Titlul achiziţiei: SMIS 155364  Achizitia serviciilor de consultanta pentru elaborarea fiselor de proiect, scrierea si
depunerea cererilor de finantare in cadrul POR 2014-2020

In baza Acordului Cadru nr 3444/21.01.2020 a fost semnat contractul subsecvent Contract
subsecvent 24680 / 27.11.2020

Descrierea achiziţiei:

79410000-1 - Servicii de consultanţă în afaceri şi în gestionareCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 11,307.98 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Noiembrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Noiembrie 2020

 Noiembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BOTOSANI

ID dosar achiziţiei: 3858368833

Titlul achiziţiei: SMIS 155364 Achizitia serviciilor de elaborare documentatii tehnice faza DALI

Contract semnat pentru elaborare documentatii tehnice: realizare expertiza tehnica, studiu
topografic, DALI si Deviz General

Descrierea achiziţiei:

71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analizeCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 56,049.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Octombrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Noiembrie 2020

Plan de achiziţii
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 Noiembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BOTOSANI

ID dosar achiziţiei: 2726605170

Titlul achiziţiei: SMIS 155364 Achizitie servicii verificare tehnica

Realizare servicii de verificare tehnica a PTh de verificatori de specialitateDescrierea achiziţiei:

71621000-7 - Servicii de analiză sau consultanţă tehnicăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 9,877.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

28 Septembrie 2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 17 Octombrie 2022

17 Octombrie 2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BOTOSANI

ID dosar achiziţiei: 1286639865

Titlul achiziţiei: SMIS 155364 achizitie servicii de publicitate in cadrul proiectului

Servicii de publicitate si informareDescrierea achiziţiei:

79341000-6 - Servicii de publicitateCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 11,900.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

14 Noiembrie 2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 7 Decembrie 2022

16 Decembrie 2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BOTOSANI

ID dosar achiziţiei: 3923765626

Titlul achiziţiei: SMIS 155364 achizitie Servicii Diriginte de santier

Realizare servicii dirigintie santierDescrierea achiziţiei:

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

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 27,370.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Ianuarie 2023Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Ianuarie 2023

 Ianuarie 2023Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BOTOSANI
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ID dosar achiziţiei: 920363159

Titlul achiziţiei: SMIS 155364 Achizitia serviciilor de audit financiar in cadrul proiectului

Realizare servicii audit financiarDescrierea achiziţiei:

79212100-4 - Servicii de auditare financiarăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 11,900.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

14 Noiembrie 2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 21 Noiembrie 2022

13 Decembrie 2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BOTOSANI

ID dosar achiziţiei: 872012255

Titlul achiziţiei: Achiziţie servicii de proiectare (PTh +DE şi AT din partea proiectantului), execuţie lucrări şi furnizare
dotări la obiectivul de investiţie SMIS 155364

Achiziţia serviciilor de proiectare faza PTh, DE şi AT din partea proiectantului, executia lucrarilor si
furnizare dotari din cadrul proiectului de investitie

Descrierea achiziţiei:

45000000-7 - Lucrări de construcţiiCPV:

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 3,775,641.31 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Ianuarie 2023Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Martie 2023

 Martie 2023Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Tabel centralizator resurse umane

Codul ocupaţieiRol
Nr.
crt. Nume persoană

manager proiectManager proiect1 POEDE ŞTEFAN 242101

manager financiarRESPONSABIL FINANCIAR2 GHEORGHIŢĂ MIRELA 121125

responsabil tehnic cu urmarirea curenta a
comportarii constructiilor

RESPONSABIL TEHNIC3 STRUGARIU ELENA 214234

expert achizitii publiceRESPONSABIL ACHIZIŢII4 DUMITRAŞ DANUZIA 214946

Resurse umane implicate
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Manager proiectRol:1.

Nume persoană: POEDE ŞTEFAN

Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect

Atribuţii: indruma activitatile pt atingerea obiectivelor propuse;
• colaboreaza cu membri ai echipei pt elaborarea documentatiilor de achizitie publica;
• coordoneaza corespondenta proiectului cu organismele responsabile cu gestionarea POR,
operatori economici si alte institutii implicate in implementarea proiectului.
• asigura respectarea normelor minime de identitate vizuala ale proiectului;
• coordoneaza corespondenta dintre factoril implicati in derularea proiectului;
• mentine contactul cu Organismul Intermediar/Autoritatea de Management in procesul de evaluare
a Cererii de finantare si ulterior pe perioada implementarii proiectului;
• asigura comunicarea Ia nivelul UIP-ului privind activitatile aferente implementarii proiectului ce fac
obiectul incarcarii si raportarii in platforma electronica MySmis;
• urmareste alertele de notificari din sistemul electronic MySMIS pt proiectul atribut
raspunde de semnatura electronica si de semnarea corecta a documentelor;
• asigura incarcarea documentelor in MySMIS, in modulul corespunzator;

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

RESPONSABIL FINANCIARRol:2.

Nume persoană: GHEORGHIŢĂ MIRELA

Codul ocupaţiei: 121125 manager financiar

Atribuţii: Monitorizeaza indeplinirea obligatiilor de ordin financiar ce-i revin Solicitantului prin contractul de
finantare si asigura asistenta de specialitate membrilor unitatil de implementare a proiectului;
• intocmeste raportarile financiare periodice catre Organismul Intermediar si Autoritatea de
Management, conform cerintelor contractuale, precum si once alte documente financiare necesare
pe parcursul irnplementanii proiectului

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

RESPONSABIL TEHNICRol:3.

Nume persoană: STRUGARIU ELENA

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

Atribuţii: urmareste executia lucrarilor in conformitate cu cerintele legislatiei specifice in vigoare;
• monitorizeaza din punct de vedere tehnic activitatile desfasurate prin proiect, colaborand cu
dirigintele de santier;
• se asigura ca dirigintele de santier si contractantul lucrarilor de executie indeplinesc obligatiile
contractuale;
• face demersuri pentru rezolvarea problemelor tehnice care apar in executia lucrarilor ce vizeaza
aria sa de competenta.

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae
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RESPONSABIL ACHIZIŢIIRol:4.

Nume persoană: DUMITRAŞ DANUZIA

Codul ocupaţiei: 214946 expert achizitii publice

Atribuţii: coordoneaza activitatile de achizitie in cadrul proiectului;
• intocmeste documentatia specifica pentru fiecare achizitie aferenta proiectului
• elaboreaza planul de achizitii publice aferent proiectului;
• coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire si a documentelor- suport,
transmise de membrii unitatii de implementare a proiectului;
• indeplineste obligatiile de transparenta si publicitate astfel cum sunt acestea prevazute de Legea
98/2016;
• participa la sedintele lunare de progres;
• aplica si finalizeaza procedurile/modalitatile de achizitii publice prevazute în cadrul proiectului
• elaboreaza contractul de achizitie publica si il inainteaza in vederea semnarii de catre partile
prevazute in acesta;
• constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice;
• raspunde de incadrarea in termenele stabilite prin Legea achizitiilor publice si de incheierea
actelor

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

36. Dispozitie numire, CV si fise de post UIP CCI-semnat.pdf

13/04/2022 36. Dispozitie numire, CV si fise de post UIP CCI-semnatAEA85D17AFAEFBE2878640005E3A502218253BC7B8686EF028B3839
2D5A5B9A5

-Pus la dispoziţie de:Amplasament 1

Amplasament 1

Strada Strada Piata Revolutiei nr. 1, Localitatea: Municipiul Botoşani, Cod poştal: -, Judeţul: Botoşani, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

MUNICIPIUL BOTOSANI1 bucataAsigurarea capacitatii operationale si administrative la nivelulul
municipiului Botosani reprezinta un efort continuu al autoritatii
publice locale:
Dotari puse la dispozitia unitatii de implementare a proiectului:
-Facilitatile curente ale sediului Primariei municipiului Botosani
(curent electric, caldura, etc.) aflate in dotarea solicitantului
-Conexiune internet
-Telefon / fax
-Birou dotat cu mobilier specific (mese, scaune, dulapuri
arhivare) pentru membrii echipei de proiect
-Computer cu soft de operare si copiator / scaner
-Autoturism

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

Amplasament 2

Resurse materiale existente
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Strada Tudor Vladimirescu - Sediul fostei Gradinite nr. 10 nr. 48, Localitatea: Municipiul Botoşani, Cod poştal: -, Judeţul: Botoşani,
Ţara: România

Adresa:

Resursă Cantitate Partener

MUNICIPIUL BOTOSANI1 bucataConform extrasului de carte funciara nr. 66945, amplasamentul
prezentei investitii este in Municipiul Botosani, Str. Tudor
Vladimirescu, nr. 48- sediul fostei Gradinite nr. 10, in care in
prezent nu se desfasoara servicii educationale.
Prin adresa nr. 588/26.05.2020, Ministerul Educatiei a transmis
avizul conform nr. 9204/26.05.2020 privind schimbarea
destinatiei cladirii in Centru Comunitar Integrat.

Rezultate aşteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. Populatia care traieste în zonele cu interventii în regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor marginalizate din
municipii resedinta de judet:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 persoane
valoare la finalizarea implementarii proiectului: aproximativ 20089 persoane

2. Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane:
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
Valoare la finalizarea implementarii proiectului - estimare tinta: 414 mp

3. Spaţii urbane reabilitate prin proiect:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
valoare la finalizarea implementarii proiectului: 2520 mp

Activităţi previzionate

Activitate: I. ACTIVITATI REALIZATE INAINTE DE DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE- A. PREGATIRE DOCUMENTATIE DE
FINANTARE

Subactivităţi

A.1 Achizitia serviciilor de consultanta
pentru elaborarea fiselor de proiect,
scrierea si depunerea cererilor de
finantare in cadrul POR 2014-2020

Scopul acestei subactivitati a fost pregatirea documentatiei de atribuire pentru procedura de
achizitie a serviciilor de consultanta pentru elaborarea fiselor de proiect, scrierea si depunerea
cereilor de finantare din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 si Programului
Operational Capital Uman 2014-2020, finalizata cu semnarea acordului cadru
Locatia: Aceasta activitate s-a desfasurat la sediul Primariei municipiului Botosani
Rezultate: Acord cadru numarul 3444/21.01.2020. In baza Acordului Cadru a fost semnat
contractul subsecvent 24680 / 27.11.2020 aferent realizarii fisei privind „REABILITARE
CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, REABILITARE ŞI DOTARE SALI PENTRU SERVICII
EDUCAŢIONALE PENTRU COPII AFLAŢI ÎN RISC DE ABANDON SCOLAR/A DOUA ŞANSĂ
ŞI REABILITARE SPATIU PENTRU SERVICII DE OCUPARE ŞI CALIFICARE”

 Noiembrie 2020 -  Noiembrie 2020

MUNICIPIUL BOTOSANI

Amplasament 1 - Str. Strada Piata Revolutiei, nr. 1, Municipiul Botoşani, judeţul Botoşani,
România

Amplasamente

Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane:
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
Valoare la finalizarea implementarii proiectului - estimare tinta: 414 mp
Populatia care traieste în zonele cu interventii în regenerarea fizica, economica si sociala a
comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 persoane
valoare la finalizarea implementarii proiectului: aproximativ 20089 persoane

Rezultate previzionate

A.2 Realizarea fisei de proiect aferenta
investitiei

Scopul acestei subactivitati a fost pregatirea si depunerea fisei de proiect „REABILITARE
CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, REABILITARE ŞI DOTARE SALI PENTRU SERVICII
EDUCAŢIONALE PENTRU COPII AFLAŢI ÎN RISC DE ABANDON SCOLAR/A DOUA ŞANSĂ
ŞI REABILITARE SPATIU PENTRU SERVICII DE OCUPARE ŞI CALIFICARE”
Perioada de realizare: iulie 2021

 Iulie 2021 -  Iulie 2021

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
BOTOSANI
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MUNICIPIUL BOTOSANI

Amplasament 1 - Str. Strada Piata Revolutiei, nr. 1, Municipiul Botoşani, judeţul Botoşani,
România

Amplasamente

Populatia care traieste în zonele cu interventii în regenerarea fizica, economica si sociala a
comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 persoane
valoare la finalizarea implementarii proiectului: aproximativ 20089 persoane
Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane:
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
Valoare la finalizarea implementarii proiectului - estimare tinta: 414 mp

Rezultate previzionate

A.3 Achizitie servicii de elaborare
documentatii tehnice faza DALI

Scopul acestei subactivitati a fost pregatirea documentatiei de atribuire pentru procedura de
achizitie servicii de elaborare documentatie tehnica faza DALI conform contract 23972/
17.11.2020 semnat cu SC VIA PRO IT CONSULTING SRL (Act Aditional nr. 25663/
16.12.2020)
Perioada de realizare: octombrie 2020 - noiembrie 2020

 Octombrie 2020 -  Noiembrie 2020

MUNICIPIUL BOTOSANI

Amplasament 1 - Str. Strada Piata Revolutiei, nr. 1, Municipiul Botoşani, judeţul Botoşani,
România

Amplasamente

Populatia care traieste în zonele cu interventii în regenerarea fizica, economica si sociala a
comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 persoane
valoare la finalizarea implementarii proiectului: aproximativ 20089 persoane
Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane:
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
Valoare la finalizarea implementarii proiectului - estimare tinta: 414 mp

Rezultate previzionate

A.4. Realizare servicii de elaborare
documentatii tehnice faza DALI

Scopul acestei subactivitati a fost realizarea DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A
LUCRAROLOR DE INTERVENTII (D.A.L.I.) de catre proiectantul de specialitate. Documentatia
tehnica a fost realizara in conformitate cu documentele legislative in vigoare.
Perioada de realizare: noiembrie 2020 - ianuarie 2021

 Noiembrie 2020 -  Ianuarie 2021

MUNICIPIUL BOTOSANI

Amplasament 1 - Str. Strada Piata Revolutiei, nr. 1, Municipiul Botoşani, judeţul Botoşani,
România

Amplasamente

Populatia care traieste în zonele cu interventii în regenerarea fizica, economica si sociala a
comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 persoane
valoare la finalizarea implementarii proiectului: aproximativ 20089 persoane
Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane:
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
Valoare la finalizarea implementarii proiectului - estimare tinta: 414 mp

Rezultate previzionate

A.5 Realizare documentatie de finantare si
depunere Mysmis

Scopul acestei subactivitati a fost realizarea documentatiei de finantare vederea obtinerii
finantarii nerambursabile.
Locatia: Aceasta activitate s-a desfasurat in paralel la sediul Primariei municipiului Botosani, si
sediul firmei de consultanta
Perioada de realizare: februarie 2022 - aprilie 2022
Rezultate: 1 cerere de finantare elaborata si depusa in conformitate cu Ghidul solicitantului
aferent AXEI PRIORITARE 9: Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor
defavorizate din mediul urban în cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020,
Prioritatea de Investitii 9.1 - DEZVOLTARE LOCALA SUB RESPONSABILITATEA
COMUNITATII (DLRC).

 Februarie 2022 -  Aprilie 2022

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
BOTOSANI

MUNICIPIUL BOTOSANI

Amplasament 1 - Str. Strada Piata Revolutiei, nr. 1, Municipiul Botoşani, judeţul Botoşani,
România

Amplasamente

Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane:
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
Valoare la finalizarea implementarii proiectului - estimare tinta: 414 mp
Populatia care traieste în zonele cu interventii în regenerarea fizica, economica si sociala a
comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 persoane
valoare la finalizarea implementarii proiectului: aproximativ 20089 persoane

Rezultate previzionate

Activitate: II. ACTIVITATI REALIZATE DUPA DEPUNEREA PROIECTULUI DE FINANTARE
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Subactivităţi

1.1 Managementul proiectului Scopul subactivitatii – va consta in organizarea de sedinte de lucru in vederea stabilirii:
- responsabilitatilor fiecarui membru al echipei;
- instrumentelor de implementare ale proiectului;
- rezultatelor la care se urmareste sa se ajunga in urma desfasurarii fiecarei activitati
- modalitatilor si instrumentelor de monitorizare si control.
Echipa de proiect este formata din 4 membri, desemnati sa participe la realizarea activitatilor
proiectului si la monitorizarea acestora:
1.MANAGER PROIECT – ŞTEFAN POEDE
2.RESPONSABIL FINANCIAR – MIRELA GHEORGHIŢĂ
3.RESPONSABIL TEHNIC – ELENA STRUGARIU
4.RESPONSABIL ACHIZIŢII – DANUZIA DUMITRAŞ

Responsabilitatile echipei de proiect in implementarea proiectului sunt urmatoarele:
a. Responsabilitati privind implementarea, monitorizarea si verificarea activitatilor proiectului:
monitorizarea si verificarea modului de desfasurare a tuturor procedurilor de achizitii
monitorizarea si verificarea modului de realizare a lucrarilor de constructii monitorizarea si
verificarea modului de realizare a publicitatii proiectului
b. Responsabilitati privind relationarea directa cu finantatorul proiectului. Mentionam faptul ca
resursele umane puse la dispozitie sunt suficiente ca numar, detin calificarea si experienta
necesara pentru a asigura implementarea optima a proiectului iar atributiile membrilor echipei
de proiect sunt clar definite si adecvate metodologiei de implementare a proiectului. Fiecare
membru al echipei de proiect are sarcini concrete in ceea ce priveste implementarea
proiectului, acestia fiind constienti de responsabilitatile lor si importanta finalizarii proiectului in
conditii optime.
Asigurarea unui management adecvat si eficient pentru implementarea proiectului astfel incat
la finalul perioadei de implementare activitatile proiectului sa fie realizate in graficul de timp si
bugetul alocat, sa fie atinsi indicatorii stabiliti in proiect, sa fie indeplinite obiectivele proiectului.
Locatia: Aceasta activitate se va desfasura la sediul Primariei municipiului Botosani

 Octombrie 2022 -  Decembrie 2023

MUNICIPIUL BOTOSANI

Amplasament 1 - Str. Strada Piata Revolutiei, nr. 1, Municipiul Botoşani, judeţul Botoşani,
România

Amplasamente

Spaţii urbane reabilitate prin proiect:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
valoare la finalizarea implementarii proiectului: 2520 mp
Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane:
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
Valoare la finalizarea implementarii proiectului - estimare tinta: 414 mp
Populatia care traieste în zonele cu interventii în regenerarea fizica, economica si sociala a
comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 persoane
valoare la finalizarea implementarii proiectului: aproximativ 20089 persoane

Rezultate previzionate

2.1 Achizitii servicii de proiectare pentru
elaborare proiect tehnic, detalii de
executie inclusiv si asistenta tehnica din
partea proiectantului

Scopul acestei subactivitati este pregatirea documentatiei de atribuire si realizarea procedurii
de achizitie precum si atribuirea contractului de servicii de proiectare faza PTh (inclusiv
asistenta tehnica din partea proiectantului)
Rezultate: 1 contract servicii proiectare semnat

 Ianuarie 2023 -  Martie 2023

MUNICIPIUL BOTOSANI

Amplasament 1 - Str. Strada Piata Revolutiei, nr. 1, Municipiul Botoşani, judeţul Botoşani,
România

Amplasamente

Spaţii urbane reabilitate prin proiect:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
valoare la finalizarea implementarii proiectului: 2520 mp
Populatia care traieste în zonele cu interventii în regenerarea fizica, economica si sociala a
comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 persoane
valoare la finalizarea implementarii proiectului: aproximativ 20089 persoane
Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane:
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
Valoare la finalizarea implementarii proiectului - estimare tinta: 414 mp

Rezultate previzionate
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2.2 Realizarea proiectului tehnic si a
detaliilor de executie (inclusiv obtinerea
autorizatiei de constructie)

Scopul acestei subactivitati este realizarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie (inclusiv
obtinerea autorizatiei de constructie)
Documentatia va fi realizata în conformitate cu prevederile HG 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. Documentatia întocmita va fi
verificata de catre verificatori tehnici atestati si va fi însotita de referate privind verificarea de
calitate pe specialitati, inclusiv în cazul în care aceasta sufera revizuiri/modificari ca urmare a
unor clarificari solicitate de beneficiar sau de alte organisme competente. Documentatia
elaborata va avea în componenta sa pe lânga proiect tehnic de executie, referate de verificare,
detalii de executie si liste de cantitati, caiete de sarcini, fise tehnice, proiect de obtinere a
Autorizatiei de Construire, documentatie tehnica de organizare a executiei lucrarilor, instructiuni
tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, întretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz,
proiecte de urmarire privind comportarea în timp a constructiilor.
Locatie: sediul Primariei municipiului Botosani si sediul firmei de proiectare.
Rezultate: 1 documentatie tehnica faza PTH si o Autorizatie de Construire obtinuta.

 Martie 2023 -  Decembrie 2023

MUNICIPIUL BOTOSANI

Amplasament 1 - Str. Strada Piata Revolutiei, nr. 1, Municipiul Botoşani, judeţul Botoşani,
România

Amplasamente

Spaţii urbane reabilitate prin proiect:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
valoare la finalizarea implementarii proiectului: 2520 mp
Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane:
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
Valoare la finalizarea implementarii proiectului - estimare tinta: 414 mp
Populatia care traieste în zonele cu interventii în regenerarea fizica, economica si sociala a
comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 persoane
valoare la finalizarea implementarii proiectului: aproximativ 20089 persoane

Rezultate previzionate

2.3. Achizitie servicii verificare tehnica Scopul acestei subactivitati este pregatirea documentatiei de atribuire, realizarea procedurii de
achizitie precum si atribuirea contractului de servicii de verificare tehnica
Locatie: sediul Primariei municipiului Botosani.
Rezultate: 1 contract servicii de verificare PTH semnat

 Noiembrie 2022 -  Noiembrie 2022

MUNICIPIUL BOTOSANI

Amplasament 1 - Str. Strada Piata Revolutiei, nr. 1, Municipiul Botoşani, judeţul Botoşani,
România

Amplasamente

Spaţii urbane reabilitate prin proiect:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
valoare la finalizarea implementarii proiectului: 2520 mp
Populatia care traieste în zonele cu interventii în regenerarea fizica, economica si sociala a
comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 persoane
valoare la finalizarea implementarii proiectului: aproximativ 20089 persoane
Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane:
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
Valoare la finalizarea implementarii proiectului - estimare tinta: 414 mp

Rezultate previzionate

2.4 Realizarea serviciilor de verificare
tehnica

Scopul acestei subactivitati este realizarea serviciilor de verificare tehnica a documentatiei faza
PTH aferenta obiectivului de investitie.
Locatie: sediul Primariei municipiului Botosani si sediul firmei.
Rezultate: PTH verificat

 Martie 2023 -  Decembrie 2023

MUNICIPIUL BOTOSANI

Amplasament 1 - Str. Strada Piata Revolutiei, nr. 1, Municipiul Botoşani, judeţul Botoşani,
România

Amplasamente

Spaţii urbane reabilitate prin proiect:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
valoare la finalizarea implementarii proiectului: 2520 mp
Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane:
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
Valoare la finalizarea implementarii proiectului - estimare tinta: 414 mp
Populatia care traieste în zonele cu interventii în regenerarea fizica, economica si sociala a
comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 persoane
valoare la finalizarea implementarii proiectului: aproximativ 20089 persoane

Rezultate previzionate
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3.1 Realizare achizitie Servicii Diriginte de
santier

În conformitate cu prevederile legislative în domeniul constructiilor, este obligatorie
achizitionarea serviciilor de supervizare lucrari, pentru a se asigura ca lucrarile se vor face cu
respectarea normelor legislative. Scopul acestei subactivitati este pregatirea documentatiei de
atribuire si realizarea procedurii de achizitie a serviciilor de supervizare lucrari.
Locatia: Aceasta activitate se va desfasura la sediul Primariei Municipiului Botosani
Rezultate: 1 contract de prestari servicii de Dirigintele de santier atribuit

 Ianuarie 2023 -  Ianuarie 2023

MUNICIPIUL BOTOSANI

Amplasament 1 - Str. Strada Piata Revolutiei, nr. 1, Municipiul Botoşani, judeţul Botoşani,
România

Amplasamente

Spaţii urbane reabilitate prin proiect:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
valoare la finalizarea implementarii proiectului: 2520 mp
Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane:
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
Valoare la finalizarea implementarii proiectului - estimare tinta: 414 mp
Populatia care traieste în zonele cu interventii în regenerarea fizica, economica si sociala a
comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 persoane
valoare la finalizarea implementarii proiectului: aproximativ 20089 persoane

Rezultate previzionate

3.2 Realizarea procedurii de atribuire a
contractului de executie lucrari si furnizare
dotari

Pentru realizarea investitiei este necesara încheierea unui contract de executie lucrari de
constructie in infrastructura în baza caruia se vor realiza toate lucrarile necesare, asa cum au
fost ele previzionate in documentatia tehnico-economica, precum si furnizarea echipamentelor,
utilajelor si dotarilor necesare investitiei. Scopul acestei subactivitati este pregatirea
documentatiei de atribuire si realizarea procedurii de achizitie pentru atribuirea contractului de
lucrari.
Locatia: Aceasta activitate se va desfasura la sediul Primariei Municipiului Botosani

 Ianuarie 2023 -  Martie 2023

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
BOTOSANI

MUNICIPIUL BOTOSANI

Amplasament 1 - Str. Strada Piata Revolutiei, nr. 1, Municipiul Botoşani, judeţul Botoşani,
România

Amplasamente

Spaţii urbane reabilitate prin proiect:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
valoare la finalizarea implementarii proiectului: 2520 mp
Populatia care traieste în zonele cu interventii în regenerarea fizica, economica si sociala a
comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 persoane
valoare la finalizarea implementarii proiectului: aproximativ 20089 persoane
Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane:
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
Valoare la finalizarea implementarii proiectului - estimare tinta: 414 mp

Rezultate previzionate

3.3 Prestarea serviciilor de dirigentie de
santier

Activitatea de supervizare a lucrarilor presupune verificarea si avizarea proiectului de
organizare de santier, coordonarea activitatii antreprenorului general cu ale celorlalti contractori
de specialitate/ furnizori de servicii, controlul executiei lucrarilor de catre antreprenorul general,
întocmirea tuturor documentelor privind derularea lucrarilor.
Locatia: Pe plan tehnic, aceasta activitate se va desfasura la locatiile aferente implementarii
proiectului:
Pe plan administrativ, aceasta activitate se va desfasura la sediul UAT Municipiului Botosani si
la sediul dirigintelui de santier.

 Martie 2023 -  Decembrie 2023

MUNICIPIUL BOTOSANI

Amplasament 1 - Str. Strada Piata Revolutiei, nr. 1, Municipiul Botoşani, judeţul Botoşani,
România

Amplasament 2 - Str. Tudor Vladimirescu - Sediul fostei Gradinite nr. 10, nr. 48, Municipiul
Botoşani, judeţul Botoşani, România

Amplasamente

Spaţii urbane reabilitate prin proiect:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
valoare la finalizarea implementarii proiectului: 2520 mp
Populatia care traieste în zonele cu interventii în regenerarea fizica, economica si sociala a
comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 persoane
valoare la finalizarea implementarii proiectului: aproximativ 20089 persoane
Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane:
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
Valoare la finalizarea implementarii proiectului - estimare tinta: 414 mp

Rezultate previzionate
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3.4 Prestarea serviciilor de asistenta
tehnica din partea proiectantului

Activitatea de asistenta tehnica din partea proiectantului se va desfasura pe întreaga perioada
de executie a lucrarilor si vizeaza verificarea modului în care constructorul executa investitia
precum si verificarea, reproiectarea si corectarea defectelor, greselilor de proiectare constatate.
Locatia: Pe plan tehnic, aceasta activitate se va desfasura la locatia aferenta implementarii
proiectului:
Pe plan administrativ, aceasta activitate se va desfasura la sediul UAT Municipiului Botosani si
la sediul proiectantului

 Martie 2023 -  Decembrie 2023

MUNICIPIUL BOTOSANI

Amplasament 1 - Str. Strada Piata Revolutiei, nr. 1, Municipiul Botoşani, judeţul Botoşani,
România

Amplasament 2 - Str. Tudor Vladimirescu - Sediul fostei Gradinite nr. 10, nr. 48, Municipiul
Botoşani, judeţul Botoşani, România

Amplasamente

Spaţii urbane reabilitate prin proiect:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
valoare la finalizarea implementarii proiectului: 2520 mp
Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane:
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
Valoare la finalizarea implementarii proiectului - estimare tinta: 414 mp
Populatia care traieste în zonele cu interventii în regenerarea fizica, economica si sociala a
comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 persoane
valoare la finalizarea implementarii proiectului: aproximativ 20089 persoane

Rezultate previzionate

3.5 Executarea lucrarilor si furnizarea
dotarilor pentru investitia de baza in cadrul
proiectului

Prin proiectul de investitie se vor realiza urmatoarele tipuri de lucrari:
Corp C1:
• Consolidarea sarpantei si planseului prin inlocuirea elementelor din lemn sau
consolidarea cu elemente metalice si refacerea sistemului de evacuare ape pluviale; lemnul se
va ignifuga;
• Realizarea unei hidroizolatii corespunzatoare pe perimetrul fundatiei de la cota
-1.00m pana la cota +0.30m cu hidroizolatie; In cazul in care la realizarea hiodroizolatiilor se
observa ca exista fundatii peste adancimea minima de inghet se vor realiza subzidiri din beton
simpu   pana la adancimea minima de fundare de -1.10m;
• Se vor consolida fisurile din zidaria portanta (care se vor definitiva dupa desfacerea
tencuielilor degradate) prin tesere, inlocuire locala a caramizii, injectare cu rasini
bicomponente;
• Refacerea trotuarului din beton armat cu latimea minima de 1m si panta spre
exterior 5% prevazut cu cordon de bitum intre trotuar si cladire; se va reface pe toata latimea
stratul de umplutura de minim 50cm adancime din argila compactata pentru crearea unui ecran
de protectie;
• Refacerea sistematizarii pe verticala astfel incat apa sa nu fie dirijata spre cladire
sau realizarea unor rigole pentru dirijarea apei;
• Refacerea instalatiilor electrice
• Refacerea instalatiilor sanitare
• Refacerea instalatiilor termice
• Vopsirea invelitorii existente din tabla zincata
• Inlocuirea jgheaburilor si burlanelor existente
• Refacerea tencuielilor degradate
• Refacerea in totalitate a finisajelor interioare si exterioare
• Inlocuirea in totalitate a tamplariei interioare existente.
• Inlocuirea tamplariei exterioare existente, cu tamplarie din lemn stratificat si geam
termoizolant low-e
• Termoizolarea planseului superior in pod cu vata minerala de sticla de 30 cm
• Termoizolarea planseului de la parter (planseul peste pamant) cu polistiren extrudat
de 10 cm grosime, protejat cu o masa de spaclu armata.
• compartimentarea spatiului conform necesitatilor
• dotarea salilor propuse
• refacerea rampelor de acces pentru persoane cu dizabilitati

Corp C2:
• Refacerea sarpantei din lemn ignifugat (intre elemente din lemn si cele din beton va
fi prevazut hidroizolatie) si refacerea sistemului de evacuare ape pluviale;
• Realizarea unei hidroizolatii corespunzatoare pe perimetrul fundatiei de la cota
-1.00m pana la cota +0.30m cu hidroizolatie;
• Se vor consolida fisurile din zidaria portanta (care se vor definitiva dupa desfacerea
tencuielilor) prin tesere, inlocuire locala a caramizii, injectare cu rasini bicomponente;
• Refacerea trotuarului din beton armat cu latimea minima de 1m si panta spre
exterior 5% prevazut cu cordon de bitum intre trotuar si cladire; se va reface pe toata latimea
stratul de umplutura de minim 50cm adancime din argila compactata pentru crearea unui ecran
de protectie;
• Refacerea sistematizarii pe verticala astfel incat apa sa nu fie dirijata spre cladire
sau realizarea unor rigole pentru dirijarea apei;
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MUNICIPIUL BOTOSANI

69



• Refacerea instalatiilor electrice
• Refacerea instalatiilor sanitare
• Refacerea instalatiilor termice
• Vopsirea invelitorii existente din tabla zincata
• Inlocuirea jgheaburilor si burlanelor existente
• Refacerea tencuielilor degradate
• Refacerea in totalitate a finisajelor interioare si exterioare
• Inlocuirea in totalitate a tamplariei interioare existente.
• Inlocuirea tamplariei exterioare existente, cu tamplarie din lemn stratificat si geam
termoizolant low-e
• Termoizolarea planseului superior in pod cu vata minerala de sticla de 30 cm
• Termoizolarea planseului de la parter (planseul peste pamant) cu polistiren extrudat
de 10 cm grosime, protejat cu o masa de spaclu armata.
• compartimentarea spatiului conform necesitatilor
• dotarea salilor propuse
• amenajare rampe de acces pentru persoane cu dizabilitati

Amenajari exterioare
• amenajarea unei parcari in incinta
• imprejmuirea intregului ansamblu: Se propune realizarea unei imprejmuiri de teren
din stalpi metalici teava patrata 60x60x3.5 inglobati in elevatie continua de beton armat, cu
panouri din plasa bordurata, cu inaltimea maxima de 2.00 m. Imprejmuirea va fi dublata la
interior cu vegetatie
• amenajare spatii verzi
Suprafata propusa pentru amenajare va fi realizata din gazon insamantat.

Amplasamentele vor fi predate catre operatorul economic desemnat sa realizeze amenajarea
acestora, plane, fara denivelari, fara resturi de strat vegetal din suprafata de contact anterioara,
fara betoane, rezultate din eventuale fundatii, placi sau socluri anterioare. De asemenea, se vor
furniza dotarile de specialitate conform Devizului general si PTH.
Locatia: Pe plan tehnic, aceasta activitate se va desfasura in municipiul Botosani, la locatiile
obiectivelor de investitii.
Pe plan administrativ, aceasta activitate se va desfasura la sediul Primariei municipiului
Botosani.
Rezultat: realizare lucrari propuse

Amplasament 1 - Str. Strada Piata Revolutiei, nr. 1, Municipiul Botoşani, judeţul Botoşani,
România

Amplasament 2 - Str. Tudor Vladimirescu - Sediul fostei Gradinite nr. 10, nr. 48, Municipiul
Botoşani, judeţul Botoşani, România

Amplasamente

Spaţii urbane reabilitate prin proiect:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
valoare la finalizarea implementarii proiectului: 2520 mp
Populatia care traieste în zonele cu interventii în regenerarea fizica, economica si sociala a
comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 persoane
valoare la finalizarea implementarii proiectului: aproximativ 20089 persoane
Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane:
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
Valoare la finalizarea implementarii proiectului - estimare tinta: 414 mp

Rezultate previzionate

4.1 Realizarea procedurii de achizitie
servicii de publicitate in cadrul proiectului
de investitie

Având în vedere ca proiectul se doreste a fi implementat prin intermediul fondurilor
nerambursabile, una din activitatile obligatorii este informarea si publicitate. În acest sens,
Primaria Municipiului Botosani, va demara o procedura pentru atribuirea unui contract de
servicii de informare si publicitate
Locatia: Aceasta activitate se va desfasura la sediul Primariei municipiului Botosani
Rezultatul acestei activitati este incheierea contractului de prestari servicii de publicitate si
informare.

 Octombrie 2022 -  Octombrie 2022

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
BOTOSANI

MUNICIPIUL BOTOSANI

Amplasament 1 - Str. Strada Piata Revolutiei, nr. 1, Municipiul Botoşani, judeţul Botoşani,
România

Amplasamente

Spaţii urbane reabilitate prin proiect:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
valoare la finalizarea implementarii proiectului: 2520 mp
Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane:
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
Valoare la finalizarea implementarii proiectului - estimare tinta: 414 mp
Populatia care traieste în zonele cu interventii în regenerarea fizica, economica si sociala a
comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet:

Rezultate previzionate
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valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 persoane
valoare la finalizarea implementarii proiectului: aproximativ 20089 persoane

4.2 Realizarea materialelor publicitare in
cadrul proiectului

Scopul subactivitatii – promovarea asistentei financiare nerambursabila obtinuta prin POR
2014-2020, in conformitate cu cerintele de informare si publicitate specifice programului de
finantare mentionate in Manualul de Identitate Vizuala al Regio 2014-2020. Proiectul prevede
realizarea urmatoarelor actiuni minime obligatorii de publicitate si informare:
- Lansarea in presa a 2 anunturi, 1 la inceperea proiectului si 1 la finalul implementarii
- Panou de informare amplasat la locatia implementarii proiectului intr-un loc vizibil publicului
- Placa permanenta (80 cm x 50 cm) la finalizarea proiectului
Toate produsele de comunicare din cadrul proiectului vor fi realizate in conformitate cu cerintele
Manualului de identitate vizuala pentru Programului Operational Regional 2014-2020. Pe
parcursul implementarii proiectului, solicitantul va asigura o informare corecta si transparenta a
mass-media asupra proiectului, ori de cate ori va fi cazul.
Locatia: Aceasta activitate se va desfasura la sediul Primariei municipiului Botosani si la locatia
de implementare.
Rezultate: materiale publicitare realizate in conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala POR
2014-2020.

 Octombrie 2022 -  Decembrie 2023

MUNICIPIUL BOTOSANI

Amplasament 1 - Str. Strada Piata Revolutiei, nr. 1, Municipiul Botoşani, judeţul Botoşani,
România

Amplasamente

Spaţii urbane reabilitate prin proiect:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
valoare la finalizarea implementarii proiectului: 2520 mp
Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane:
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
Valoare la finalizarea implementarii proiectului - estimare tinta: 414 mp
Populatia care traieste în zonele cu interventii în regenerarea fizica, economica si sociala a
comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 persoane
valoare la finalizarea implementarii proiectului: aproximativ 20089 persoane

Rezultate previzionate

5.1. Achizitia serviciilor de audit financiar
in cadrul proiectului

Având în vedere realizarea investitiei din fonduri publice si europene, este necesara
achizionarea serviciilor de auditare financiara, pentru verificarea eligibilitatii, legalitatii si
conformitatii tuturor cheltuielilor realizate prin proiect. Scopul acestei subactivitati este
pregatirea documentatiei de atribuire si realizarea procedurii de achizitie a serviciilor de
auditare financiara.
Locatia: Aceasta activitate se va desfasura la sediul Primariei municipiului Botosani
Rezultate: 1 contract de servicii de audit financiar atribuit

 Noiembrie 2022 -  Noiembrie 2022

MUNICIPIUL BOTOSANI

Amplasament 1 - Str. Strada Piata Revolutiei, nr. 1, Municipiul Botoşani, judeţul Botoşani,
România

Amplasamente

Spaţii urbane reabilitate prin proiect:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
valoare la finalizarea implementarii proiectului: 2520 mp
Populatia care traieste în zonele cu interventii în regenerarea fizica, economica si sociala a
comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 persoane
valoare la finalizarea implementarii proiectului: aproximativ 20089 persoane
Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane:
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
Valoare la finalizarea implementarii proiectului - estimare tinta: 414 mp

Rezultate previzionate

5.2 Realizarea auditului financiar in cadrul
proiectului de investitie

Obiectivul auditarii financiare este verificarea de catre auditor a faptului ca sumele (cheltuielile)
solicitate în cererile de rambursare intermediare si finala, pentru activitatile finantate de
contractul de finantare au fost efectuate („realitatea desfasurarii”), sunt exacte („exactitate”) si
eligibile.
Ca urmare a auditarii financiare a proiectului, auditorul extern va întocmi si transmite catre
beneficiar Raportul privind constatarile de facto cu privire la verificarea cheltuielilor contractului
de finantare.
Locatia: Aceasta activitate se va desfasura la sediul Primariei municipiului Botosani
Se vor intocmi minim 3 rapoarte de audit financiar.
Rezultatele acestei subactivitati sunt rapoartele de audit ale proiectului

 Noiembrie 2022 -  Decembrie 2023

MUNICIPIUL BOTOSANI

Amplasament 1 - Str. Strada Piata Revolutiei, nr. 1, Municipiul Botoşani, judeţul Botoşani,
România

Amplasamente
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Spaţii urbane reabilitate prin proiect:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
valoare la finalizarea implementarii proiectului: 2520 mp
Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane:
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
Valoare la finalizarea implementarii proiectului - estimare tinta: 414 mp
Populatia care traieste în zonele cu interventii în regenerarea fizica, economica si sociala a
comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet:
valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 persoane
valoare la finalizarea implementarii proiectului: aproximativ 20089 persoane

Rezultate previzionate

39 luniDURATA PROIECTULUI:
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BUGETUL PROIECTULUI

Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL BOTOSANI

I. ACTIVITATI REALIZATE INAINTE DE DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE- A. PREGATIRE DOCUMENTATIE DE
FINANTARE

Activitatea:

A.2 Realizarea fisei de proiect aferenta investitieiSubactivitatea:

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

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Realizare fisa de proiect- conform liniei 3.7.1 din cadrul devizului general

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

9,502.50Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 11,307.98

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,502.50 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,307.98

Valoare TVA [LEI] 1,805.48 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 9,502.50 Contributia proprie eligibilă [LEI] 226.16

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,805.48 11,307.98

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 11,081.82

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Realizare fisa de proiect

-

Documente justificative

I. ACTIVITATI REALIZATE INAINTE DE DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE- A. PREGATIRE DOCUMENTATIE DE
FINANTARE

Activitatea:

A.4. Realizare servicii de elaborare documentatii tehnice faza DALISubactivitatea:

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

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

Descrierea cheltuielii

Realizare Studii tehnice conform liniei 3.1 din DG

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,520.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,520.00

Valoare TVA [LEI] 1,520.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 190.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,520.00 9,520.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,329.60

Buget - Activităţi şi cheltuieli
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Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL BOTOSANI

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Realizare Studii tehnice

-

Documente justificative

I. ACTIVITATI REALIZATE INAINTE DE DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE- A. PREGATIRE DOCUMENTATIE DE
FINANTARE

Activitatea:

A.4. Realizare servicii de elaborare documentatii tehnice faza DALISubactivitatea:

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

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

Descrierea cheltuielii

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,100.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,879.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,100.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,879.00

Valoare TVA [LEI] 779.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,100.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 97.58

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]779.00 4,879.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,781.42

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii

-

Documente justificative

I. ACTIVITATI REALIZATE INAINTE DE DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE- A. PREGATIRE DOCUMENTATIE DE
FINANTARE

Activitatea:

A.4. Realizare servicii de elaborare documentatii tehnice faza DALISubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elaborare expertiza tehnica conforl linie 3.3 din DG

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă
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5,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,950.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,950.00

Valoare TVA [LEI] 950.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 119.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]950.00 5,950.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,831.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborare expertiza tehnica

-

Documente justificative

I. ACTIVITATI REALIZATE INAINTE DE DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE- A. PREGATIRE DOCUMENTATIE DE
FINANTARE

Activitatea:

A.4. Realizare servicii de elaborare documentatii tehnice faza DALISubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elaborarea documentaţiilor tehnice - documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii - linia 3.5.3 din DG

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

30,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 35,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 30,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 35,700.00

Valoare TVA [LEI] 5,700.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 30,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 714.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]5,700.00 35,700.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 34,986.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborarea DALI

-

Documente justificative

II. ACTIVITATI REALIZATE DUPA DEPUNEREA PROIECTULUI DE FINANTAREActivitatea:

2.2 Realizarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie (inclusiv obtinerea autorizatiei de constructie)Subactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:
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Descrierea cheltuielii

Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor - linia 3.5.4. din devizul general

Achiziţie servicii de proiectare (PTh +DE şi AT din partea proiectantului), execuţie lucrări şi furnizare dotări la
obiectivul de investiţie SMIS 155364

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:872012255

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,950.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,950.00

Valoare TVA [LEI] 950.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 119.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]950.00 5,950.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,831.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Realizare documentaţii tehnice - avize,acorduri şi autorizaţii

-

Documente justificative

II. ACTIVITATI REALIZATE DUPA DEPUNEREA PROIECTULUI DE FINANTAREActivitatea:

2.2 Realizarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie (inclusiv obtinerea autorizatiei de constructie)Subactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Realizare proiect tehnic şi detalii de execuţie (linia 3.5.6.) din devizul general

Achiziţie servicii de proiectare (PTh +DE şi AT din partea proiectantului), execuţie lucrări şi furnizare dotări la
obiectivul de investiţie SMIS 155364

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:872012255

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

65,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 78,302.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 65,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 78,302.00

Valoare TVA [LEI] 12,502.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 65,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,566.04

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]12,502.00 78,302.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 76,735.96

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Realizare proiect tehnic, detalii de execuţie
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-

Documente justificative

II. ACTIVITATI REALIZATE DUPA DEPUNEREA PROIECTULUI DE FINANTAREActivitatea:

2.4 Realizarea serviciilor de verificare tehnicaSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Realizare servicii verificare tehnica conform liniei 3.5.5 din DG

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,300.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,877.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,300.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,877.00

Valoare TVA [LEI] 1,577.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,300.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 197.54

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,577.00 9,877.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,679.46

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Realizare servicii verificare tehnica

-

Documente justificative

II. ACTIVITATI REALIZATE DUPA DEPUNEREA PROIECTULUI DE FINANTAREActivitatea:

3.3 Prestarea serviciilor de dirigentie de santierSubactivitatea:

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

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Realizare servicii dirigintie de santier-linia 3.8.2 din devizul general

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

23,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 27,370.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 23,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 27,370.00

Valoare TVA [LEI] 4,370.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 23,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 547.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,370.00 27,370.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 26,822.60

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Realizare servicii dirigintie de santier

-

Documente justificative

II. ACTIVITATI REALIZATE DUPA DEPUNEREA PROIECTULUI DE FINANTAREActivitatea:

3.4 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantuluiSubactivitatea:

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

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Realizare servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului - linia 3.8.1. din devizul general

Achiziţie servicii de proiectare (PTh +DE şi AT din partea proiectantului), execuţie lucrări şi furnizare dotări la
obiectivul de investiţie SMIS 155364

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:872012255

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

11,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 13,090.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 11,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 13,090.00

Valoare TVA [LEI] 2,090.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 11,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 261.80

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,090.00 13,090.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 12,828.20

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Realizare servicii asistenţă tehnică din partea proiectantului

-

Documente justificative

II. ACTIVITATI REALIZATE DUPA DEPUNEREA PROIECTULUI DE FINANTAREActivitatea:

3.5 Executarea lucrarilor si furnizarea dotarilor pentru investitia de baza in cadrul proiectuluiSubactivitatea:

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

40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - capitolul 2 din devizul general

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

32,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 38,080.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 32,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 38,080.00

Valoare TVA [LEI] 6,080.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
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Eligibil [LEI] 32,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 761.60

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]6,080.00 38,080.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 37,318.40

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

-

Documente justificative

II. ACTIVITATI REALIZATE DUPA DEPUNEREA PROIECTULUI DE FINANTAREActivitatea:

3.5 Executarea lucrarilor si furnizarea dotarilor pentru investitia de baza in cadrul proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Construcţii şi instalaţii

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,758,784.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,282,952.96

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,758,784.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,282,952.96

Valoare TVA [LEI] 524,168.96 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,758,784.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 65,659.06

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]524,168.96 3,282,952.96

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,217,293.90

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Realizare lucrări

-

Documente justificative

II. ACTIVITATI REALIZATE DUPA DEPUNEREA PROIECTULUI DE FINANTAREActivitatea:

3.5 Executarea lucrarilor si furnizarea dotarilor pentru investitia de baza in cadrul proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

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

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli cu achizitia dotarilor din cadrul obiectivului
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Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

276,823.82Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 329,420.35

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 276,823.82 Valoare totală eligibilă [LEI] 329,420.35

Valoare TVA [LEI] 52,596.53 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 276,823.82 Contributia proprie eligibilă [LEI] 6,588.41

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]52,596.53 329,420.35

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 322,831.94

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli cu achizitia dotarilor pentru:
- Obiectul nr. 1 - Reabilitare si dotare Gradinita nr. 10- corp C1
- Obiectul nr. 2 - Reabilitare si dotare Anexa Gradinita nr. 10- corp C2

-

Documente justificative

II. ACTIVITATI REALIZATE DUPA DEPUNEREA PROIECTULUI DE FINANTAREActivitatea:

3.5 Executarea lucrarilor si furnizarea dotarilor pentru investitia de baza in cadrul proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

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

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli cu organizarea de santier - linia 5.1 din deviuzl general

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

23,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 27,846.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 23,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 27,846.00

Valoare TVA [LEI] 4,446.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 23,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 556.92

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,446.00 27,846.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 27,289.08

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli cu organizarea de santier

-

Documente justificative

II. ACTIVITATI REALIZATE DUPA DEPUNEREA PROIECTULUI DE FINANTAREActivitatea:
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3.5 Executarea lucrarilor si furnizarea dotarilor pentru investitia de baza in cadrul proiectuluiSubactivitatea:

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

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

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli cu comisioanele, cotele, taxele si costul creditului

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

42,956.01Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 42,956.01

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 42,956.01 Valoare totală eligibilă [LEI] 42,956.01

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

Eligibil [LEI] 42,956.01 Contributia proprie eligibilă [LEI] 859.12

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 42,956.01

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 42,096.89

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli cu comisioanele, cotele, taxele si costul creditului

-

Documente justificative

II. ACTIVITATI REALIZATE DUPA DEPUNEREA PROIECTULUI DE FINANTAREActivitatea:

3.5 Executarea lucrarilor si furnizarea dotarilor pentru investitia de baza in cadrul proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse şi neprevăzute

60 - cheltuieli diverse şi neprevăzuteSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli diverse si neprevazute

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

56,900.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 67,711.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 56,900.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 67,711.00

Valoare TVA [LEI] 10,811.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 56,900.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,354.22

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]10,811.00 67,711.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 66,356.78

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Cheltuieli diverse si neprevazute

-

Documente justificative

II. ACTIVITATI REALIZATE DUPA DEPUNEREA PROIECTULUI DE FINANTAREActivitatea:

4.2 Realizarea materialelor publicitare in cadrul proiectuluiSubactivitatea:

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

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Realizare cheltuieli legate de informare si publicitate- conform liniei 5.4 din cadrul devizului general

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 11,900.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,000.00

Valoare TVA [LEI] 1,900.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 1,900.00

Eligibil [LEI] 8,403.36 Contributia proprie eligibilă [LEI] 200.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,596.64 10,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]1,596.64 9,800.00

303.36TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Realizare materiale publicitare

-

Documente justificative

II. ACTIVITATI REALIZATE DUPA DEPUNEREA PROIECTULUI DE FINANTAREActivitatea:

5.2 Realizarea auditului financiar in cadrul proiectului de investitieSubactivitatea:

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

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

Descrierea cheltuielii

Realizare audit financiar- linia 3.7.2 din devizul general

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] 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] Public [LEI]1,900.00 11,900.00

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

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Realizare audit financiar

-

Documente justificative

Cheltuieli totale
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuiei totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Cheltuieli totale
neeligibile proiect

C
om

po
ne

nt
e

4,014,712.30 4,012,812.30 4,012,812.30 4,012,812.30 3,932,556.05 0.00 80,256.25 1,900.00 98.00001

0.004,012,812.30 98.00004,012,812.30 1,900.0080,256.254,012,812.304,014,712.30 3,932,556.05

T
o

ta
l

p
ro

ie
ct

4,014,712.30 4,012,812.30 4,012,812.30 3,932,556.054,012,812.30 0.00 80,256.25 1,900.00 98.0000

M
U

N
IC

IP
IU

L 
B

O
T

O
S

A
N

I
P

ar
te

ne
ri

Cheltuieli totale
neeligibile proiectCheltuieli totale

proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Componenta 1

2015 2016 2019 20202018 20212014 202320222017

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 4,012,812.30

Buget - Plan anual de cheltuieli

Buget - Amplasament

Componenta 1

Ajutor de statBuget eligibilRegiuneCod regiune Judeţ

BotoşaniNord-Est 0.00 %)%)100.00( (4,012,812.30 0.00RO21

(100.00 %)

0.00

Buget eligibil total 4,012,812.30

Total ajutor de stat %)( 0.00
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Buget - Câmp de intervenţie

Componenta 1

Buget eligibilCategorie câmp de intervenţieCod

097 4,012,812.30 %)100.00Iniţiative de dezvoltare locală gestionate de comunitate în zone urbane şi rurale (

(100.00 %)4,012,812.30Buget eligibil total

Buget - Formă de finanţare

Componenta 1

 Buget eligibilFormă de finanţareCod

%)( 100.00Grant nerambursabil 4,012,812.3001

4,012,812.30Buget eligibil total (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip teritoriu

Mici zone urbane (densitate medie a populaţiei > 5 000 de locuitori) %)4,012,812.30 ( 100.0002

(100.00 %)4,012,812.30Buget eligibil total

Buget - Activitate economică

Componenta 1

Buget eligibilCod Activitate economică

100.00(21 Activitaţi de asistenţă sociaă, servicii colective, sociale şi personale 4,012,812.30 %)

Buget eligibil total (100.00 %)4,012,812.30

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Buget eligibilTip obiectiv tematicCod

%)Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei, precum şi a oricărei forme de
discriminare 4,012,812.30 100.00(9

4,012,812.30 (100.00 %)Buget eligibil total

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip mecanism de livrare teritorială
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Buget eligibilCod Tip mecanism de livrare teritorială

4,012,812.30 100.00 %)06 (Iniţiative de dezvoltare locală gestionate de comunitate

Buget eligibil total (100.00 %)4,012,812.30

Buget - Natura investiţiei

Componenta 1

Natura investiţiei Buget eligibilCod

%)Transformare/Modernizare 4,012,812.30 100.00(3

Buget eligibil total (100.00 %)4,012,812.30

Graficul de rambursare

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

Data începere proiect:

Data încheiere proiect:

Data încheiere efectivă proiect:

01-10-2022

31-12-2023

31-12-2023

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

aferentă cererii [LEI]

1 cerere de plata 820,500.0030-06-2023

1 cerere de prefinantare 250,000.0001-01-2023

1 cerere de rambursare clasica
intermediara 209,800.0028-02-2023

2 cerere de rambursare aferenta cererii
de prefinantare 250,000.0030-04-2023

2 cerere de prefinantare 250,000.0030-06-2022

2 cerere de plata 1,240,000.0031-08-2023

3 cerere de plata 1,150,000.0030-11-2023

3 cerere de rambursare cererii de plata 820,500.0031-07-2023

4 cerere de rambursare cererii de plata 1,240,000.0030-09-2023

5 cerere de rambursare aferenta cererii
de prefinantare 250,000.0031-10-2023

6 cerere de rambursare cererii de plata 1,150,000.0031-12-2023

7 cerere de rambursare clasica finala 92,512.3031-12-2023
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Contractare

Detaliere cerere de clarificări

Catre: PARTENERIATUL DINTRE : MUNICIPIUL BOTOSANI si DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BOTOSANI condus si reprezentat
de MUNICIPIUL BOTOSANI

În atenţia: Domnului ANDREI Cosmin - Ionut, Primar

Proiect: “ Reabilitare centru comunitar integrat, reabilitare si dotare sali pentru servicii educationale pentru copii aflati în risc de abandon
scolar/a doua sansa si reabilitare spatiu pentru servicii de ocupare si calificare ”, cod SMIS 155364

Tel/fax: 0231502200 / 0231531595

Adresa email: proiecte@primariabt.ro
Nr. / data: 1370/OI/12.01.2023

Stimate Domnule Primar,

Introducere

Referitor la proiectul “ Reabilitare centru comunitar integrat, reabilitare si dotare sali pentru servicii educationale pentru copii aflati în risc
de abandon scolar/a doua sansa si reabilitare spatiu pentru servicii de ocupare si calificare ”, cod SMIS 155364, ca urmare a analizei
propunerii,  inregistrata la OI cu nr. 1007/OI/10.01.2023 privind modificarea prin MySMIS a Cererii de finantare, anexa la Contractul de
finanţare nr. 7989/17.10.2022 si a raspunsului 1252/OI/11.01.2023 la scrisoarea de clarificari inregistrata la OI cu nr. 1107/OI/11.01.2023,
vă rugăm să aveti in vedere urmatoarele:

1. Va rugam sa aduceti bugetul proiectului la forma initiala. Prin aceasta modificare nu ati solicitat asemenea modificari asupra bugetului,
ci doar actualizarea ID-urile achizitiilor ca urmare a cumularii serviciilor de proiectare si executiei de lucrari.

Termenul de raspuns este 17-01-2023.

Având în vedere că apelul este derulat prin intermediul platformei MySMIS 2014, vă recomandăm ca la aplicarea semnăturii digitale să
aveţi în vedere prevederile din “Instrucţiune semnătură digitală”, postată pe site-ul www.fonduri-ue.ro în secţiunea MySMIS 2014 –
MANUALE.

Vă rugăm să acordaţi o atenţie deosebită aplicării semnăturii de către reprezentantul legal pe  documentele transmise.

Persoana de contact din partea OI ADR Nord-Est este Bogdan Radu, e-mail: bogdan.radu@adrnordest.ro Telefon: 0756117314.

Cu stima,

Aprobat,
Cristian Gheorghe Zama
Director Directia Organism Intermediar POR

Avizat,
Mihaela Stan
Sef Serviciu

Intocmit,
Bogdan Radu
Ofiter de monitorizare

Concluzie cerere de clarificări

Stimaţi Doamne,
Stimaţi Domni,

Ca urmare a solicitării de clarificare nr. 9 (1370/OI/12.01.2023) prin care solicitaţi revenirea la forma iniţială a bugetului, vă informăm că am

Răspuns introducere
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

6.2 Declaratie TVA CCI BT AXA 9 eligibile_DAS clf 1.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 6.2 Declaratie TVA CCI BT AXA 9 eligibile_DAS clf 11A7435395A89B84E68263A9541F94CAE3B3D04C28377FE013386809F
9B170F42

4.2 Declaratia de eligibilitate CCI BT AXA 9_DAS clf 1.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 4.2 Declaratia de eligibilitate CCI BT AXA 9_DAS clf 17DBECF6699354F028BBCEBF8F563FF712A561F58AE7F404F90D4AF
C63EF63B9E
4.1 Declaratia de eligibilitate CCI BT AXA 9_Primaria BT_clf 1.pdf-
semnat.pdf

16/06/2022 4.1 Declaratia de eligibilitate CCI BT AXA 9_Primaria BT_clf 1C5FB768D3BBF3EBE2CC9BBA4A793AC62CBBD2AE0622E6C164A98
CEB61E639125
3.1 Declaratia de angajament CCI BT AXA 9_Primarie bt_clf 1.pdf-
semnat.pdf

16/06/2022 3.1 Declaratia de angajament CCI BT AXA 9_Primarie bt_clf 10AD1CDC8A61DB45614A271B66323CA15D2D0B816C25E5307D28683
33B8424FCE
9. Tabel centralizator numere cadastrale obiective de investitie CCI BT
AXA 9_clf 1.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 9. Tabel centralizator numere cadastrale obiective de investitie CCI
BT AXA 9_clf 1

BBA673EEDC3D009FE5DFC51CACBD4FC7B35AA3B99C9F4307D2ED
1356698EF05F

5.1 Invitatie vizita in teren.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 5.1 Invitatie vizita in teren.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2. Ordin constatare legalitate CL - Prefectura_clf 1.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 2. Ordin constatare legalitate CL - Prefectur_clf 1.pdf-semnat6567DF6C1820743F34C2C997271EBE7464E415D619115D9173755AE
CB9F98654

13. Audit Energetic.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 13. Audit Energetic.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
10. Lista de echipamente lucrari servicii CCI BT AXA 9_clf 1.pdf-
semnat.pdf

16/06/2022 10. Lista de echipamente lucrari servicii CCI BT AXA 9_clf 1E515DC5E324FA1E713497BC9CF45E848CF8C80986BC2C0CFD67CD
7BE9537F1C7

11.12 Anexa 10 e-l.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 11.12 Anexa 10 e-l.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.5 Anexa 4 - Extras din baza de microdate.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 11.5 Anexa 4 - Extras din baza de microdate.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.6 Anexa 5.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 11.6 Anexa 5.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7. Decizie 396 aprobare acord parteneriat-DAS.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 7. Decizie 396 aprobare acord parteneriat-DAS.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.8 Anexa 7.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 11.8 Anexa 7.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.9 Anexa 8.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 11.9 Anexa 8.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.10 Anexa 9.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 11.10 Anexa 9.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.11 Anexa 10 a-10 d.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 11.11 Anexa 10 a-10 d.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.14 Anexa 12.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 11.14 Anexa 12.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

modificat secţiunea ”Buget - Activităţi şi cheltuieli” conform celor solicitate de Dvs.

Răspuns concluzie

Vă mulţumim pentru sprijin şi colaborare şi vă stăm la dispoziţie pentru orice alte informaţii sau documente suplimentare.
Cu stimă,
Cosmin Ionuţ Andrei
Primarul Municipiului Botoşani
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

11.15 Anexa 13.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 11.15 Anexa 13.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.16 Anexa 14.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 11.16 Anexa 14.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.17 ANEXA 15.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 11.17 ANEXA 15.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.18 ANEXA 16.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 11.18 ANEXA 16.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.19 Anexa 17.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 11.19 Anexa 17.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.20 Anexa 18 modificata.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 11.20 Anexa 18 modificata.pdf-semnat0BAC499C010557C3C94B712DE874838F01CF0EAEA9EEAAE16C3C9
5A79CCFECE7

11.21 Anexa 19 modificata.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 11.21 Anexa 19 modificata.pdf-semnat49345C9BDF24C5686CFC3AFDC491862F9AB748EC25B49FE4081FCD
724F105D6F

11.22 Anexa 20 modificata.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 11.22 Anexa 20 modificata.pdf-semnat8D796C655B1D6C18144A659C10E13F28B8EBD6C6FE282CA174982C
2937E5AC89

11.23 Anexa 21 modificata.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 11.23 Anexa 21 modificata.pdf-semnat6E9DF45054D7116BA1BBB404364C1E4BDF4EB069511EBEBFAE19C
E09F4832E37

11.24 ANEXA 22 modificata.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 11.24 ANEXA 22 modificata.pdf-semnatFF1FED89707DE7365A998FB248BEF188214A5B4E334FAAA08310055
81E75D9D0

11.25  Anexa 24.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 11.25  Anexa 24.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.26 Anexa 23 modificata.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 11.26 Anexa 23 modificata.pdf-semnat35EAAE8785ED70F965480357C5632679C33229E5D0FA9FF40D0732F
863F753DF

11.27 Anexa 25 A.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 11.27 Anexa 25 A.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.28 Anexa 25 B.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 11.28 Anexa 25 B.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.29 Raport de selectie final POR.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 11.29 Raport de selectie final POR.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

0. Adresa raspuns Proiect CCI SMIS 155364.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 0. Adresa raspuns Proiect CCI SMIS 155364.pdf-semnat8A9FF923107C75A937899FBA7854BCCD4179CBF6B128F131C617EA
7E611A393B

11.4 Anexa 3.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 11.4 Anexa 3.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.3 Anexa 2.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 11.3 Anexa 2.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.2  Anexa 1.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 11.2  Anexa 1.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.1  SDL GAL Botosani - modificat.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 11.1  SDL GAL Botosani - modificat.pdf-semnat6168EB3BBC698C96DAD665772013FFEC805213889572B3E395FD361
4BD4EBF15

8. Disp 399_04_2022_DAS_indicatori CCI.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 8. Disp 399_04_2022_DAS_indicatori CCI.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

5.3 poze vizita pe teren - reabilitare centru comunitar.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 5.3 poze vizita pe teren - reabilitare centru comunitar.pdf-semnatEE497AAC31ED913FC6DA5D84216FDB509BE25B89F86DB9F782ABF
F7339BE68B2
5.2 fisa de verificare pe teren - reabilitare centru comunitar integrat.pdf-
semnat.pdf

16/06/2022 5.2 fisa de verificare pe teren - reabilitare centru comunitar
integrat.pdf-semnat

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

88



Fişier Dată încărcare fişier Descriere

6.1 Declaratie TVA CCI BT AXA 9_Primaria BT_clf 1.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 6.1 Declaratie TVA CCI BT AXA 9_Primaria BT_clf 157E9B63B9962419137BA76EB90DC2489C5303D6AA85E56EAF809EE
39ED5D5B4D

3.2 Declaratia de angajament CCI BT AXA 9_DAS_clf 1.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 3.2 Declaratia de angajament CCI BT AXA 9_DAS_clf 17F2702103A73BA28816739321ACFD2A74DC93A68CDA9D1F75B4242
CDBD7AB5FE

11.13 Anexa 11.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 11.13 Anexa 11.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.7 Anexa 6.pdf-semnat.pdf

16/06/2022 11.7 Anexa 6.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

0. Adresa raspuns Proiect CCI SMIS 155364-clf2.pdf semnat.pdf

04/07/2022 0. Adresa raspuns Proiect CCI SMIS 155364-clf2.pdf semnat.pdfFC95BE3300FD5BB792B9EDC2CC111A134B61A92F0239BDC4B593D
DEE0043E4B8

2. Certificat atestare fiscala.pdf-semnat.pdf

04/07/2022 2. Certificat atestare fiscala.pdf-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2.1 Certificat Taxe si impozite.pdf-semnat.pdf

04/07/2022 2.1 Certificat Taxe si impozite.pdf-semnat.pdf359A4C31A8D58D29A88A2226CCE5AC8E09C6B28AB69047C3CBF555
785BE5AF08

3. Certificat cazier fiscal.pdf-semnat.pdf

04/07/2022 3. Certificat cazier fiscal.pdf-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
4. Declaratia privind realizarea de modificari pe parcursul procesului de
verificare CCI_Primarie BT SPDR 1.pdf

04/07/2022 4. Declaraia privind realizarea de modificri pe
parcursul procesului de verificare CCI_Primarie BT SPDR 1.pdf

3573A79762FC76D61360FDE92445F87377C48BE6AB0113162F0C10C
7606F7E01

5. Declaratia de eligibilitate CCI_Primarie BT SPDR 1.pdf

04/07/2022 5. Declaratia de eligibilitate CCI_Primarie BT SPDR 1.pdfCE37535F0D26AFDA86D03217DBCC832A0B5F9F7F5D5A3438EB29B6
F447EBA921

6. Declaratia de angajament CCI_Primarie BT SPDR 1.pdf

04/07/2022 6. Declaratia de angajament CCI_Primarie BT SPDR 1.pdfE589C6525C4B6AEAE024BD4A7572075B957A2F623541DEA849E49F
D0B754C92C

7. Declaratie nedeductibilitate TVA CCI_Primarie BT SPDR 1.pdf

04/07/2022 7. Declaratie nedeductibilitate TVA CCI_Primarie BT SPDR 1.pdf81FBB3DFD427020412A580B002C26653DCF8EF476C5B05E44405C5
EF4C9746BC

4.5.6.7. Declaratii DAS CCI.pdf

04/07/2022 4.5.6.7. Declaratii DAS CCI.PDFE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8. CCI-decizie DAS-clf2_04072022171754.pdf

04/07/2022 8. CCI-decizie DAS-clf2_04072022171754.PDFE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8.1 HCL Aprobare acord parteneriat DAS CCI POR.pdf

04/07/2022 8.1 HCL Aprobare acord parteneriat DAS CCI POR.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

9. Acreditari.pdf

04/07/2022 9. Acreditari.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10. Aviz MEN-CCI.pdf

04/07/2022 10. Aviz MEN-CCI.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11 si 18. Aviz CULTURA si APM-CCI.pdf

04/07/2022 11 si 18. Aviz CULTURA si APM-CCI.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

12.1 Extras CF.pdf

04/07/2022 12.1 Extras CF.pdf48DD9EAB96E3E8E3B061CEE99AD2AF8434C084254D853985880851
0B6A08967F

12.2 Incheiere 61762_2019.pdf

04/07/2022 12.2 Incheiere 61762_2019.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

12.3 PAD OCPI.pdf

04/07/2022 12.3 PAD OCPI.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

14.1 Deviz General CCI.pdf

04/07/2022 14.1 Deviz General CCI.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

14.2 Deviz General eligibil CCI.pdf

04/07/2022 14.2 Deviz General eligibil CCI.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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14.3 Deviz General neeligibil CCI.pdf

04/07/2022 14.3 Deviz General neeligibil CCI.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15. Lista de echipamente lucrari servicii CCI BT AXA 9_SPDR 1.pdf

04/07/2022 15. Lista de echipamente lucrari servicii CCI BT AXA 9_SPDR 1.pdfD55FFFD46CAF073211681E96579E45B31B85533352661DF0CEFD678
5C66FDF1C

16.1 F23_ 155364.pdf

04/07/2022 16.1 F23_ 155364.pdfF4AA55F70D9BBCAB2176617F93E604662138F79167C2320CB8E689D
6E62853FB

17. F1 CCI.pdf

04/07/2022 17. F1 CCI.pdfD404FDEFB3AE407D9E27CF9067E61B10A3EA6F8EE0FB626BCA7729
13904B238E

19. ANEXA-4-la-contractul-de-finantare SMIS 155364_SPDR 1.pdf

04/07/2022 19. ANEXA-4-la-contractul-de-finantare SMIS
155364_SPDR 1.pdf

27539ACAE4E41421982449C355254688C758BC6325D24B379A5CD8E
279C775D0

1. C DAS - Certificat de cazier fiscal.pdf-semnat.pdf

19/07/2022 1. C DAS - Certificat de cazier fiscal.pdf-semnat243C0507AB59B36327478B10B58324CBE4167F78FC8E26A6499D3EF
FE1379B69

1. B2 DAS - certificat de atestare fiscala _ buget local.pdf-semnat.pdf

19/07/2022 1. B2 DAS - certificat de atestare fiscala _ buget local.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1. B1 CAFSPVPJ_certificat de atestare fiscala.pdf-semnat.pdf

19/07/2022 1. B1 CAFSPVPJ_certificat de atestare fiscala.pdf-semnatDB444363E7F60541AC3A81D229CB1EF639417934A6113B68458F866
79F6B8F82

1. D Audit energetic_SCPR1.pdf-semnat.pdf

19/07/2022 1. D Audit energetic_SCPR1.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1. D Parte desenata DALI CCI_parte 2.pdf-semnat.pdf

19/07/2022 1. D Parte desenata DALI CCI_parte 2.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1. D Parte desenata DALI CCI_parte 3.pdf-semnat.pdf

19/07/2022 1. D Parte desenata DALI CCI_parte 3.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1. D Parte scrisa Dali CCI.pdf-semnat.pdf

19/07/2022 1. D Parte scrisa Dali CCI.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1. D Studiu Topografic.pdf-semnat.pdf

19/07/2022 1. D Studiu Topografic.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1. D. Referate de verificare.pdf-semnat.pdf

19/07/2022 1. D. Referate de verificare.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1.D Expertiza Tehnica.pdf-semnat.pdf

19/07/2022 1.D Expertiza Tehnica.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1.D. Studiul Geotehnic.pdf-semnat.pdf

19/07/2022 1.D. Studiul Geotehnic.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2. HCL 158.pdf-semnat.pdf

19/07/2022 2. HCL 158.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2.1 HCL 316.pdf-semnat.pdf

19/07/2022 2.1 HCL 316.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
3. Lista de echipamente lucrari servicii CCI BT AXA 9_SCPR 1.pdf-
semnat.pdf

19/07/2022 3. Lista de echipamente lucrari servicii CCI BT AXA 9_SCPR 1.pdf-
semnat

9362B0DE6B80EFB5E034DB3595E9915C542336FC00EF46F21CDCD3
FA488C841A
4. ANEXA-4-la-contractul-de-finantare SMIS 155364_SPDR 1.pdf-
semnat.pdf

19/07/2022 4. ANEXA-4-la-contractul-de-finantare SMIS 155364_SPDR 1.pdf-
semnat

D10114253B7F3147BDB8B4030DF4B744B8C8C6914FB35D896270BA3
9833D7B48

6.1 F 23_155364_SCPR1.pdf-semnat.pdf

19/07/2022 6.1 F 23_155364_SCPR1.pdf-semnat0C2C3EADA9033765C433E48342D28218DED0321732D04DD947419A
E2ECFE678C

6.2 F1_155364 SCPR1.pdf-semnat.pdf

19/07/2022 6.2 F1_155364 SCPR1.pdf-semnat8E3C3B56BE32DF33C4585D03BCFD2A794009E3380FCFCB498558FE
D9B125B80C

8. Declaratie TVA CCI BT AXA 9-DAS-SCPR 1.pdf-semnat.pdf

19/07/2022 8. Declaratie TVA CCI BT AXA 9-DAS-SCPR 1.pdf-semnat3BF85EBE45C656BBFC8F49749BA6EE254592CAEFC9ED85100AEB1
DCCDA0A43F7
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1. A Proiect HCL aprobare proiect UAT Mun BT.pdf-semnat.pdf

19/07/2022 1. A Proiect HCL aprobare proiect UAT Mun BT.pdf-semnat7A3EE8940020358A869AF6298FB78F6AD309A3801D4906FEF536BDC
0F1A4D382

1. D Parte desenata DALI CCI_parte 1.pdf-semnat.pdf

19/07/2022 1. D Parte desenata DALI CCI_parte 1.pdf-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

0. Adresa raspuns Proiect CCI SMIS 155364-clf3.pdf-semnat.pdf

19/07/2022 0. Adresa raspuns Proiect CCI SMIS 155364-clf3.pdf-semnat0811F3EBE095762F9661DD9E50389C67F996AAA0C1158114EC55D31
4F4A7BD9B
7. Declaratie nedeductibilitate TVA CCI_Primarie BT SCPR.pdf-
semnat.pdf

19/07/2022 7. Declaratie nedeductibilitate TVA CCI_Primarie BT SCPR.pdf-
semnat

4BAF8DFB0D00C93A3D825E650C247D244EACCB713F7038B37FA1B3
1255B1442B

1. HCL aprobare proiect UAT 155364 SCPR 2.pdf

25/07/2022 1. HCL aprobare proiect UAT 155364 SCPR 2.pdf3016DE9A6C7AF49C83C9ECCE718A59D62CFD65A3F84D8559E8567
B06D779339D

Adresa de raspuns CLF 4 155364.pdf

25/07/2022 Adresa de raspuns CLF 4 155364.pdf7F068E6A0223350CD0590993613083384955FF9F5BB517269B511D0A
A9298BC1

3. Formularul 1 155364 SCPR 2.pdf

25/07/2022 3. Formularul 1 155364 SCPR 2.pdfB9ABA2506880587393C5A8B0DB18F6BA31DA3A8D4CEDAEA443E93
17C609CAF07

4. ANEXA-4-la-contractul-de-finantare SMIS 155364_SCPR 2.pdf

25/07/2022 4. ANEXA-4-la-contractul-de-finantare SMIS 155364_SCPR 2.pdfD10114253B7F3147BDB8B4030DF4B744B8C8C6914FB35D896270BA3
9833D7B48

3. Formularul F 23 155364 SCPR 2.pdf

25/07/2022 3. Formularul F 23 155364 SCPR 2.pdfB86DA9822C0E2B987D5ADFD1FFD64A8041DC6E15109994860B61C0
824FAEC105

2. Lista de echipamente lucrari servicii CCI BT AXA 9_SCPR 2.pdf

25/07/2022 2. Lista de echipamente lucrari servicii CCI BT AXA 9_SCPR 2.pdf2243D82D9AA0099C3256DA7884D602E6102CC6A7EBB473B67A0CE1
B2AEE54765

1bis. DAS Dispozitie aprobare proiect 155364 SCPR 2.pdf

25/07/2022 1bis. DAS Dispozitie aprobare proiect 155364 SCPR 2.pdfC26FBC664B847111C7201F7EE988F32F92622F08CAF9EBF8B556799
36DA38969

adresa raspuns clarificari 5 CCI semnat.pdf

29/07/2022 adresa raspuns clarificari 5 CCI6007CFB720E6B27778F8A177AC551A25678CC2FD2F7C4FC49B10CD
A50E282FC1

Formular F23 29.07.2022 semnat.pdf

29/07/2022 Formular F23 29.07.2022A08C94F8D9124930483BFA54DC8065865738C5B6003F162FF639E464
CE9E566C

Formular F1 29.07.2022 semnat.pdf

29/07/2022 Formular F1 29.07.2022A3356F9DD6402EBB117732027A43CDBA00748AAF63CAA9A2478EF3
1B67B5371F

2bis. Declaratia de angajament CCI DAS 26.09.22 semnat.pdf

26/09/2022 2bis. Declaratia de angajament CCI DAS 26.09.22 semnat00C669AE1945D306AF8D8681560F5B4F5450EF915B991065DC956C3
BE671CC34

1. Adresa de raspuns CLF 6 155364 semnat.pdf

26/09/2022 Adres de rspuns CLF 6 155364 semnat4A9AEE7A81C616844C429EB15B3722473BAF7C420355931196736C5
F8370A9C3

2. Declaratia de angajament CCI UAT 26.09.22 semnat.pdf

26/09/2022 2. Declaratia de angajament CCI UAT 26.09.22428B8021332EFCA11310A7CD918972E28AC93682236013653BF9FD9
336D92135

Adresa de raspuns CLF 7 155364 semnat.pdf

29/09/2022 Adres de rspuns CLF 7 155364 semnat.pdf19FF6F4E4E3F21C5FDA6F3491C08AD4EBCE1E7F241ADF06D914E48
4CC996168E

HCL nr. 142-2018 modificare SPLAS in DAS Botosani SEMNAT.pdf

29/09/2022 HCL nr. 142-2018 modificare SPLAS în DAS Botoani SEMNAT.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

HCL nr. 193-2022 organigrama noua DAS Botosani SEMNAT.pdf

29/09/2022 HCL nr. 193-2022 organigram nou DAS Botoani SEMNAT.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

HCL 64 2003 infiintare SPLAS SEMNAT.pdf

29/09/2022 HCL 64 2003 înfiinare SPLAS SEMNAT.pdf950A46001CA0E2798597928BC6EDE2591D8E0BEF306F208C9643A14
20A0940D5

91



CERTIFICAREA APLICAŢIEI

Subsemnatul, Cosmin-Ionut Andrei, CNP 1810617226774, posesor al CI seria XT, nr. 927232, în calitate de reprezentant
legal/împuternicit al MUNICIPIUL BOTOSANI, lider de parteneriat al parteneriatului dintre MUNICIPIUL BOTOSANI şi DIRECTIA DE
ASISTENTA SOCIALA BOTOSANI, 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 BOTOSANI, lider de parteneriat al parteneriatului dintre MUNICIPIUL
BOTOSANI şi DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BOTOSANI, 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 BOTOSANI, lider de parteneriat al parteneriatului dintre MUNICIPIUL
BOTOSANI şi DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BOTOSANI, 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 Cosmin-Ionut Andrei.

Data

16/01/2023 15:17:41

92



1 
 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020   

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Valoarea totală a 
proiectului (în euro) 

Descriere Stadiu 

1 Transport urban durabil în municipiul 
Botoșani prin reabilitarea, 
modernizarea și extinderea 

transportului public local de călători 
cu tramvaiul – Reabilitare cale rulare 
traseu 101 – (Programul Operațional 

Regional 2014-2020 (POR) / 4.1) 

19.138.583,91 Reabilitare cale rulare tramvai 101; implementare sistem de e-
ticketing; sistem de supraveghere video în intesecții și stațiile 
de tramvai; lucrări de modernizare a peroanelor (stațiilor de 

tramvai). 

În implementare 

2 Transport urban durabil în municipiul 
Botoșani prin reabilitarea, 
modernizarea și extinderea 

transportului public local de călători 
cu tramvaiul – (Reabilitare cale rulare 
traseu 102 - Programul Operațional 
Regional 2014-2020 (POR) / 4.1) 

18.818.890,00 Reabilitare cale rulare tramvai 102; implementare sistem de e-
ticketing; sistem de supraveghere video în intesecții și stațiile 
de tramvai; lucrări de modernizare a peroanelor (stațiilor de 

tramvai). 

În implementare 

3 Achiziție mijloace de transport public 
– tramvaie 18 m, Botoșani (proiect în 

parteneriat cu MLPDA) 

18.222.630,32 Achiziție 9 tramvaie cu lungimea de 18 m, cu o capacitate 
totală de minim 100 locuri din care minim 32 pe scaune fixe, 

nerabatabile, pentru operarea pe rutele 101 și 102. 

În implementare 

4 Amenajare Versant “Pacea”, str. 
Pacea, Municipiul Botoșani – 

2.923.579,09 Reconversia și refuncționalizarea unei suprafețe degradate și 
transformarea acesteia într-un spațiu de agrement, proiectul 

aducându-și contribuția la atingerea indicatorului priorității de 

În implementare 



2 
 

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Valoarea totală a 
proiectului (în euro) 

Descriere Stadiu 

(Programul Operațional Regional 
2014-2020 (POR) / 4.2) 

investiție privind „spații deschise create sau reabilitare în 
zonele urbane” prin construcția a 190.169,23 mp de spațiu 

verde 

Posibilități multiple de: 

- Odihnă: foișoare, grătare, mobilier picnic, pergolă, 
bănci 

- agrement: skatepark, zona pentru jocurile de iarna 
(partie sanius, tubing),  Loc de joacă , zona paintball, 
Zona escalada, Piste tir cu arcul, Căsuțe în copaci , 

Zona tiroliană, terenuri sport (fotbal, baschet), labirint 
natural 

- alei, trotuare 
5 Amenajarea zonei de recreere, str. 

Vârnav, nr. 17A, în Municipiul 
Botoșani – (Programul Operațional 
Regional 2014-2020 (POR) / 4.2) 

724.852,13 Reconversia unui teren degradat, neutilizat prin transformarea 
acestuia într-un parc constituit din zone inierbate/spațiu verde 

- 3.762,27 mp și din zone construite destinate activităților 
sportive și recreative - 334,73 mp, în vederea creșterii până în 

anul 2023 a suprafețelor spațiilor verzi cu 4.097 mp în 
Mun.Botoșani. 

- pista alergare, fântână arteziană, fântână apa potabila (2 
buc), bănci smart parc-picioare bănci, iluminat 

În implementare 



3 
 

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Valoarea totală a 
proiectului (în euro) 

Descriere Stadiu 

6 Îmbunătățirea regenerării fizice, 
economice și sociale a comunităților 

marginalizate - amenajare zonă 
recreere Str. Adrian Adamiu FN în 
municipiul Botoșani – (Programul 
Operațional Regional 2014-2020 

(POR) / 4.3) 

 

 

487.891,95 Amenajarea până în finalul anului 2021 a unui părculeț în 
suprafață de 990 mp cu zone de recreere, spații de joacă, zone 

de sport, spații de relaxare, zonă verde și alei pietonale, la 
standarde moderne și sigure de funcționare; Facilitarea până la 

finalul anului 2021 a accesului pentru min. 600 de persoane 
(locuitori ai comunității marginalizate - conform Atlasul 

zonelor marginalizate) la activități sportive și recreaționale în 
vederea reducerii gradului de marginalizare a acestora; 

Reabilitarea și modernizarea până la finalul anului 2021 a 
Tronsonului 2 - Str. Adrian Adamiu - în suprafață de 347.10 

mp în vederea îmbunătățirii condiției infrastructurii 
stradale/pietonale a comunității defavorizate "Condacia" din 

municipiul Botoșani. 

În implementare 

7 Îmbunătățirea regenerării fizice, 
economice și sociale a comunităților 
marginalizate - amenajare zonă de 
recreere Adrian Adamiu nr. 12B în 
Municipiul Botoșani – (Programul 
Operațional Regional 2014-2020 

(POR) / 4.3) 

216.631,94 Amenajarea pana in finalul anului 2021 a unui parculet in 
suprafata de 250 mp cu zone de recreere, spatii de joaca, zone 

de sport, spatii de relaxare, zona verde si alei pietonale, la 
standarde moderne si sigure de functionare;  Facilitarea pana 
la finalul anului 2021 a accesului pentru min. 600 de persoane 

(locuitori ai comunitatii marginalizate- conform Atlas al 
zonelor urbane marginalizate) la activitati sportive si 

recreationale in vederea reducerii gradului de marginalizare a 
acestora; Reabilitarea si modernizarea pana la finalul anului 
2021 a Tronsonului 1 - Str. Adrian Adamiu - in suprafata de 
1.022,20 mp in vederea imbunatatirii conditiei infrastructurii 
stradale/pietonale a comunitatii defavorizate "Condacia" din 

municipiul Botosani 

În implementare 
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Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Valoarea totală a 
proiectului (în euro) 

Descriere Stadiu 

8 Îmbunătățirea regenerării fizice, 
economice și sociale a comunităților 
marginalizate - amenajare zonă de 
recreere Aleea Nucului nr. 12 A în 
municipiul Botoșani – (Programul 
Operațional Regional 2014-2020 

(POR) / 4.3) 

397.799,06 Amenajarea pana in finalul anului 2021 a unui parculet in 
suprafata de 990 mp cu zone de recreere, spatii de joaca, zone 

de sport, spatii de relaxare, zona verde si alei pietonale, la 
standarde moderne si sigure de functionare. Facilitarea, pana 

la finalul anului 2021 a accesului pentru min. 219 de persoane 
(locuitori ai comunitatii marginalizate) la activitati sportive si 
recreationale in vederea reducerii gradului de marginalizare a 

acestora 

În implementare  

9 Reabilitare și modernizare Grădinița 
nr. 22 – (Programul Operațional 

Regional 2014-2020 (POR) / 4.4) 

655.524,36 

 

Cresterea calitatii si atractivitatii infrastructurii educationale 
pâna în anul 2022, prin modernizarea si reabilitarea unei 

unitati de învatamânt în Municipiul Botosani - corp cladire 
C1-961 mp, destinate învatamântului prescolar; Cresterea 

calitatii si atractivitatii procesului educational în Municipiul 
Botosani pâna în anul 2022, prin crearea unui spatiu exterior 
necesar dezvoltarii armonioase a copiilor prescolari, compus 

dintr-un loc de joaca -855 mp pentru copii dotat cu 
mobiliercorespunzator, alei pietonale 1139.50 mp si spatii 

verzi 986.50 mp 

În implementare 
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Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Valoarea totală a 
proiectului (în euro) 

Descriere Stadiu 

10 Reabilitare și modernizare Gradinița 
“Șotron” – (Programul Operațional 
Regional 2014-2020 (POR) / 4.4) 

661.128,83 Cresterea calitatii si atractivitatii infrastructurii educationale 
pâna în anul 2021, prin modernizarea (amenajarea acesteia ca 

spatiu adminstrativ pentru personalul didactic + spatiu 
educational) si reabilitarea unei unitati de învatamânt în 
Municipiul Botosani formata dintr-un ansamblu de doua 

cladiri adosate destinate învatamântului prescolar;  Cresterea 
calitatii si atractivitatii procesului educational în Municipiul 
Botosani pâna în anul 2021, prin crearea unui spatiu exterior 
necesar dezvoltarii armonioase a copiilor prescolari, compus 

dintr-un loc de joaca pentru copii dotat cu mobilier 
corespunzator. 

În implementare 

11 Construire și echipare creșă pentru 
educația timpurie antepreșcolară 

cartier ANL Cișmea – (Programul 
Operațional Regional 2014-2020 

(POR) / 4.4) 

665.520,15 Creşterea calităţii şi atractivităţii infrastructurii educaţionale 
pana în anul 2021, prin crearea unei noi unităţi de învăţământ 

anteprescolar (cladire cresa) în Municipiul Botosnai in 
suprafata de 821,92 mp; Creşterea calităţii şi atractivităţii 

infrastructurii educaţionale până în anul 

În implementare 

12 Reabilitare și modernizare Grup 
Scolar”Petru Rareș” – (Programul 
Operațional Regional 2014-2020 

(POR) / 4.5) 

1.171.525,98 Reabilitarea / modernizarea / echiparea cladirii C11 cu 
destinatie de „Corp B invatamant P+1”, in suprafata totala de 

638 mp, pana in anul 2021. Reabilitarea / modernizarea / 
echiparea cladirii C17 cu destinatie de „atelier”, in suprafata 
totala de 318 mp, inclusiv dotarea acesteia cu echipamente 

specifice invatamnantului tehnic si profesional, pana in anul 
2021; Reabilitarea / modernizarea cladirii C8 cu destinatie de 

„sala de sport”, in suprafata totala de 231 mp, pana in anul 
2021 

În implementare 
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Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Valoarea totală a 
proiectului (în euro) 

Descriere Stadiu 

13 Consolidarea si restaurarea Teatrului 
"Mihai Eminescu" Botosani 

(POR/2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte 
nefinalizate) 

 

4.999.999,77 Consolidarea structurii de rezistență a clădirii; consolidarea 
elementelor structurale ale clădirii monument istoric Teatrul 

„Mihai Eminescu; restaurarea și amenajarea spațiilor 
interioare și a fațadelor exterioare; restaurarea componentelor 

artistice interioare și exterioare ale clădirii, respectând; 
reabilitarea instalațiilor și dotarea spațiilor interioare cu 

echipamentele și instalațiile necesare pentru desfășurarea 
activităților specifice; activități pentru digitizarea Teatrului 

„Mihai Eminescu”; 

În implementare 

14 Reabilitarea și Dezvoltarea Turistică a 
monumentului istoric Ansamblul 

Bisericii Sfântul Gheorghe 
(POR/2016/5/5.1/1 apel istoric 7 

regiuni) 

1.559.777,58 Consolidare, restaurare, refacere a construcțiilor monumente 
istorice, ca parte a Ansamblului Bisericii Sfântul Gheorghe; 

În implementare 
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Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Valoarea totală a 
proiectului (în euro) 

Descriere Stadiu 

15 Asfaltarea strazilor Izvoarelor, 
Valcelei si Zimbrului din spatele 

cartierului Imparat Traian - Municipiul 
Botosani 

(POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, AXA 
PRIORITARA 9, PRIORITATEA DE 

INVESTITII 9.1 - DLRC (CLLD)) 

1.248.441,50 Îmbunătățirea calității vieții populației prin realizarea 
lucrărilor de asfaltare străzi din spatele cartierului Împărat 
Traian: Strada Izvoarelor, Vâlcele și Zimbrului. Lungimea 
totala propusa spre modernizare a acestora este de 1420 ml.   

 

 

În implementare 

16 Amenajare spatiu de relaxare scuar 
Liceul Pedagogic 

(POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, AXA 
PRIORITARA 9, PRIORITATEA DE 

INVESTITII 9.1 - DLRC (CLLD)) 

67.210,83 Pentru amenjarea acestui scuar ca și spațiu de relaxare 
(suprafață totală = 3.224 mp) sunt necesare urmatoarele 

categotii de lucări:  

  zona smart alcătuită din 2 stâlpi de iluminat 
fotovoltaici ce vor alimenta cele 4 bănci dispuse în zona 

adiacentă a stâlpilor;  

  5 stâlpi de iluminat ambiental complet utilați conectați 
la rețeaua electrică; amenajarea de alei pietonale în suprafață 

de 252 mp 

  1 foișor ce va fi amplasat în centrul scuarului cu 
S=100mp și va fi dotat cu bănci simple, de odihnă 

  10 bănci simple, de odihnă realizate din cadrul metalic 
și șezut/spătar din lemn ce vor fi dispuse pe aleile parcului, 
urmând a fi dotate cu pergole din lemn și plante agățătoare 

În implementare 
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Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Valoarea totală a 
proiectului (în euro) 

Descriere Stadiu 

  10 coșuri de gunoi amplasate de-a lungul aleilor 
pietonale, în zona băncilor. 
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020 

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Valoarea totală a 
proiectului (în euro) 

Descriere Stadiu 

1 Simplificarea administrativă și reducerea 
birocrației prin implementarea de măsuri de 

digitalizare în municipiul Botoșani (CP12/2018 
pentru regiunile mai puțin dezvoltate - 

Fundamentarea deciziilor, planificare strategică 
și măsuri de simplificare pentru cetățeni la 

nivelul administrației publice locale din 
regiunile mai puțin dezvoltate) 

 

625.388,12 • Dezvoltarea si implementarea unei solutii 
informatice integrate ce sustine simplificarea 
procedurilor 

• administrative si reducerea birocratiei 
• digitalizare taxe si impozite 
• integrarea tuturor informatiilor leagte 

decadastru, patrimoniu, investitii intr-o singura 
platforma 

• un nou site pentru primarie 

Finalizat 

2 Eficiența și performanța în administrația 
publică locală a Municipiului Botoșani 
(CP13/2019 pentru regiunea mai puțin 
dezvoltată - Fundamentarea deciziilor, 

planificare strategică și măsuri de simplificare 
pentru cetățeni la nivelul administrației publice 

locale din regiunile mai puțin dezvoltate) 

601.651,88 • -Actualizarea și implementarea Strategiei 
integrate de dezvoltare urbană (SIDU) și 
Planului de mobilitate urbană durabilă 
(PMUD) în Municipiului Botoșani pentru 
perioada 2021 - 2027; 

• Introducerea de măsuri de simplificare a 
procedurilor administrative din UAT 
Municipiul Botoșani și reducere a birocrației pe 
seama implementării unei soluții informatice 
unitare, in completarea celor deja implementate 

• Digitalizare Urbanism 

În implementare 

TOTAL (euro) 1.227.040,00 euro 
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA-UCRAINA 2014-2020 

Nr. 
crt
. 

Titlul proiectului Valoarea bugetului PMB  

(euro) 

Descriere Stadiu 

1 Back to our common roots  
(Întoarcere la rădăcinile noastre 

comune)_ cu Primăria Ivano 
Frankivsk 

 

520.800,00 

 

Capitalizarea comună a patrimoniului multicultural 
• Ateliere pentru promovarea diversității culturale în Botoșani 

(RO) și Ivano Frankivsk (UA) 
• Festivaluri ale diversității culturale transfrontaliere la 

Botoșani (RO) și Ivano Frankivsk (UA) 
• Conferințe transfrontaliere la Botoșani (RO) și Ivano 

Frankivsk (UA) privind conservarea, promovarea și 
dezvoltarea patrimoniului cultural și istoric 

• Lucrări de infrastructură pentru crearea și dezvoltarea noilor 
produse culturale și turistice 

• Crearea și dezvoltarea noului produs touristic transfrontalier 
– Muzerul Multimedia al Diversității Culturale Botoșani 

• Descoperirea orașului pierdut: scanare profesională subterană 
a centrului istoric Botoșani 

• Crearea și dezvoltarea noului produs touristic cultural 
transfrontalier – Muzeul Transfrontalier al Armelor Ivano 
Frankivsk 

 

În implementare 

2 RO-UA Partnership for Climate 
Change Mitigation (Parteneriat 

româno-ucrainean pentru atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice) 

Cu Primăria și Universitatea de 
Petrol și Gaze Ivano Frankivs 

91.422,00 La Botoșani și la Ivano Franivsk se vor înființa câte o agenție 
locală de mediu și câte un centru de Inovare destinat copiilor, 

după modelul unui centru deja pilotat de Universitatea de Petrol 
și Gaze din Ivano Frankivsk- Instalarea de echipamente 

inovatoare pentru prezentarea surselor de energie regenerabilă,;  
Monitorizarea planului de acțiune pentru energia durabilă și 

climă 

În implementare 

TOTAL (euro) 612.222,00 euro 
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA 

 

Nr. 
crt
. 

Titlul proiectului Valoarea 
bugetului PMB 

(euro)  

Descriere Stadiu 

1 Eminescu- One Culture, One Route 
in Botosani-Balti Cross-Border Area 
Eminescu- o cultura, o ruta, în zona 

transfrotalieră Botoșani- Bălți 

758.218,50 Dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea Municipiul Botoșani ca 
destinație de importanță transfrontalieră. Dezvoltarea infrastructurii turistice 

pe traseul cultural transfrontalier eminescian si a patrimoniului cultural 
Mihai Eminescu, in zona transfrontaliera Botosani-Balti, pe o perioada de 20 

de luni. Promovarea potentialului turistic eminescian din zona 
transfrontaliera; Cresterea gradului de constientizare a cetatenilor din cele 2 

municipii cu privire la mostenirea culturala comuna 

 
În implementare 

TOTAL (euro) 758.218,50 euro 
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PROGRAME FINANȚATE DIRECT DE CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ 

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Program de 
finanțare 

Valoare buget 
PMB (euro)  

Descriere Stadiu 

1 DigiPlace 

Proiect în parteneriat cu municipalități din 
Messina (Italia), Roquetas de Mar (Spania), Oulu 
(Finlanda), Saint-Quentin (Franța), Municipiul și 

Consiliul Regional din Trikala (Grecia), 
Portalegre (Portugalia), precum și Centrul de 

Inovare Digitală Ventspils (Letonia) 

Urbact III 
2014-2020 

66.505,00 - Consolidarea capacităților – formare în 
vederea unei bune implementări a proiectului  

- finalizarea și operaționalizarea planurilor de 
acțiune integrate; 

- Capitalizare 
- bune practici specifice care au informat sau 

influențat planurile de acțiune integrate; 

În implementare 

2 RESPONSE- integRatEd Solutions for POsitive 
eNergy and reSilient CitiEs (Soluții integrate 

pentru energi pozitivă și orașe rezistente) 

Din consorțiu mai fac parte: Turku (Finlanda), 
Dijon (Franța) Eordala (Grecia), Bruxelles 

(Belgia), Gabrovo (Bulgaria),  Luhansk 
(Ucraina) Zaragoza (Spania), București 

(Romania) 

Horizon 2020 299.000,00 - înființarea a 2 orașe-far – lighthouse cities 
(Dijon și Turku), în care se vor pilota 
districtele de energie pozitivă, prin utilizarea 
resurselor de energie regenerabilă 

- preluarea modelului pilot de către orașele-
urmăritoare (follower city), printre careși 
Botoșani, într-unul din cartierele acestora 

In implementare   

TOTAL (euro) 365.505,00 euro 
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PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014-2020 

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Valoarea 
bugetului (euro) 

Descriere Stadiu 

1 Reabilitarea sistemului 
de termoficare urbană la 

nivelul municipiului 
Botoșani pentru perioada 

2009-2028 în scopul 
conformării la legislația 

de mediu și creșterii 
eficienței energetice – 

etapa II (Creșterea 
eficienței energetice în 

sistemele centralizate de 
transport și distribuție a 

energiei termice în 
orașele selectate și în alte 

orașe – proiecte noi) 

8.662.820,30  Achiziționare și implementarea unui Sistem de achiziție și transmitere date, 
supraveghere și acționare la distanță a SACET 

Rolul general al sistemului centralizat de supraveghere, achiziţie date, transmisie 
date şi comandă de la distanţă este de: a achiziţiona datele de consum energie 
termică de la scările de bloc (consumatori) şi transmiterea la nivelul central de 

supraveghere; a achiziţiona datele de funcţionare a punctelor termice şi a 
micropunctelor termice (module termice) – presiuni, debite, temperaturi, stări 

pompe, etc. și transmiterea la nivelul central de supraveghere; a achiziţiona datele 
de tip calitativ şi cantitativ ai energiei electrice din punctele termice centralizate 
(tensiune, curent, puteri activă, reactivă, totală, energii activă, reactivă, totală, 

factor de putere) şi transmiterea la nivelul central de supraveghere; a comanda şi 
acţiona de la distanţă, din nivelul central de supraveghere, a elementelor de reglare 

parametrii de funcţionare puncte termice şi module termice; 

În implementare 

2 EDUSIG- Educatie in 
siguranta in Municipiul 
Botosani (REACT-EU-
Consolidarea capacităţii 
unităților de învățământ 

de stat în vederea 
gestionării situației de 
pandemie generată de 
virusul SARS-COV-2) 

1.610.072,18 Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacitatii de reactive la criza 
de sanitate publica cauzata de raspandirea virusului SARS-CoV-2 la nivelul 

unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Botosani. 
Proiectul isi propune asigurarea necesarului de echipamente de 

protectie/dispozitive medicale pentru toate unitatile de invatamant preuniversitare 
de stat de la nivelul Municipiului Botosani (44 scoli, gradinite si licee), pe 

parcursul anului scolar 2020-2021. În urma centralizării informațiilor primite de la 
unitățile de învățământ, a rezultat următorul necesar de echipamente de protecție/ 

dispozitive medicale (per total proiect): Covor antibacterian – 434 buc, Lampă 
UV38W – 748 buc, Poartă de acces cu măsurare a temperaturii – 213 buc, Stație de 
dezinfectare mâini – 250 buc, Mască de protecție – 2.091.650 buc, Dezinfectant de 

mâini – 28.818 buc, Dezinfectant suprafețe – 33.374 buc. 
 

În implementare 
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TOTAL (euro) 10.272.892, 48 euro  

 

 

 

PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Valoarea 
bugetului (euro) 

Descriere Stadiu 

1 INO-BT – ÎNvățământ 
Online accesibil în 

Municipiul Botoșani, cod 
SMIS 145473 

(POC/882/2/4/Îmbunatăți
rea conținutului digital şi 

a infrastructurii TIC 
sistemice în domeniul e-
educație, e-incluziune, e-

sănătate si e-
cultură/4/Îmbunatățirea 
conținutului digital şi a 

infrastructurii TIC 
sistemice în domeniul e-
educație, e-incluziune, e-

sănătate si e-cultură) 

4.590.274,67 euro Asigurarea infrastructurii TIC pentru desfășurarea activităților de educație online 
la 23 de unități de învățământ din Municipiul Botoșani, pe parcursul anului școlar 

2020-2021. (12 scoli cu ciclu primar si gimnazial: Scoala Gimnazială "Sfantul 
Nicolae" (Scoala Nr. 1), Scoala Gimnaziala Nr 2 , Scoala Gimnazială "Grigore 

Antipa" (Scoala Nr. 6), Scoala Gimnazială Nr 7, Scoala Gimnazială "Elena Rares" 
(Scoala Nr. 8), Scoala Gimnazială Nr 10, Scoala Gimnazială Nr 11, Scoala 

Gimnazială Nr 12, Scoala Gimnazială Nr. 13, Scoala Gimnazială "Stefan Cel 
Mare" (Scala Nr. 14), Scoala Gimnazială "Sfanta Maria" (Scoala Nr. 14), Scoala 
Gimnazială Nr 17 si 11 colegii/ licee: Colegiul National "A.T.Laurian", Liceul 
Pedagogic "Nicolae Iorga", Liceul Tehnologic "Elie Radu", Liceul Tehnologic 

,,Petru Rareş'', Colegiul National "Mihai Eminescu", Colegiul Tehnic "Gheorghe 
Asachi", Liceul "Dimitrie Negreanu", Liceul ,,Alexandru Cel Bun'', Liceul 

Teoretic "Grigore Antipa", Liceul De Arta "Stefan Luchian", Seminarul Teologic 
Liceal Ortodox "Sf.Gheorghe".) 

 

Aprobat cu 92,5 
puncte din 100. 
Nu s-a semnat 

contract de 
finanțare- lipsă 

buget 

TOTAL (euro) 4.590.274,67 euro 
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GAL BOTOȘANI PENTRU VIITOR (PROGRAM OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 și PROGRAM OPERAȚIONAL CAPITAL 
UMAN 2014-2020) 

Nr 
crt 

Program si axa de 
finantare 

Titlu Proiect Cod 
MySMIS 

Buget Descriere Status 

  POR Axa 9 Creșterea gradului 
de siguranță al 
cetățenilor și 
îmbunătățirea 
aspectului 
peisagistic al 
teritoriului SDL 
prin reamenajarea 
spațiilor publice 
urbane (GAL axa 
9.1) - Amenajare 
spații recreere in 
ZUM Centrul Vechi 
și ZUM Parcul 
Tineretului, 
Crearea/reabilitarea/ 
modernizarea 
spațiilor publice 
urbane – 
modernizarea 
utilităților publice - 
modernizarea 
iluminatului public 
urban, Amplasarea 
de camere de 
supraveghere 
wireless pe 
teritoriul SDL 

152087 1.567.995,01 
lei  

330.000 
euro 

Amenajarea spațiilor de recreere în 
ZUM Centrul Vechi și ZUM Parcul 
Tineretului, crearea/ reabilitarea/ 
modernizarea spațiilor publice 
urbane, modernizarea utilităților 
publice, modernizarea iluminatului 
public urban, amplasare de camera 
de supraveghere video wireless pe 
teritoriul SDL 

Se vor realiza urmatoarele lucrari: 

- ZUM PARCUL TINERETULUI: 
amenajarea suprafetei de parc – cu 
terasamente, unde este cazul, 
defrisarea vegetatiei 

inadecvate, realizarea de alei 
pietonale, amplasare cosuri de gunoi 
pentru colectarea selectiva a 
deseurilor, amplasarea 

mobilierului stradal alcatuit din 
banci din lemn, pergola si foisor tip 
tunel din lemn, amenajarea de spatii 
verzi cu gazon insamantat 

si plantarea speciilor de arbori de 
dimensiuni mari si arbusti, realizare 

Contract semnat – 
în implementare 
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spatiu de joaca pentru copii, 
modernizarea si extinderea 

sistemului de iluminat, amplasarea 
camerelor de supraveghere video 

- ZUM CENTRUL VECHI: 
defrisarea vegetatiei inadecvate, 
realizarea de alei pietonale, 
amplasare cosuri de gunoi pentru 

colectarea selectiva a deseurilor, 
amplasarea mobilierului stradal 
alcatuit din banci din lemn, 
modernizarea si extinderea 

sistemului de iluminat, amplasarea 
camerelor de supraveghere video. 

  POR Axa 9 Construire imobil 
de locuinte sociale 
pe teritoriul SDL 

155363 1.700.000 
euro 

Construire imobil locuinte sociale pe 
teritoriul SDL.  Amenajare si dotare 
la cheie a locuintelor sociale  

În etapa de pre-
contractare 

  Por Axa 9 Reabilitare centru 
comunitar integrat, 
reabilitare si dotare 
sali pentru servicii 
educaționale pentru 
copii aflați în risc 
de abandon scolar/ 
a doua sansa si 
reabilitare spatiu 
pentru servicii de 
ocupare si calificare 

155364 844.935,77 
euro 

Activitatile de amenajare, 
compartimentare si dotare a 
viitorului Centru Comunitar Integrat 
prevad urmatoarele categorii de 
lucrari: 

- Reabilitare si compartimentare 
imobil conform destinatie stabilita; 

- Asigurare dotari necesare 
functionarii Centrului Comunitar 
Integrat conform baremelor minime 
stabilite de legislatia in vigoare. 

În etapa de pre-
contractare 
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• Activitatile de amenajare, 
compartimentare si dotare a cladirii 
care va gazdui cursurile de formare 
si calificare prevad urmatoarele 

categorii de lucrari: 

-reabilitare si compartimentare 
imobil; 

- asigurare dotari necesare 
activitatilor de formare si calificare 
(mese, scaune, TV LED, sistem de 
sonorizare etc) 

  POR Axa 9 Amenajari ale 
spatiului urban 
degradat  al 
comunitatii 
defavorizate – 
Modernizare cladire 
pentru a gazdui 
activitati social-
comunitare, 
respective magazin 
social 

155365 50.000 euro Modernizarea unui imobil din 
Municipiul Botosani in care vor fi 
gazduite activitaþi social-
comunitare, respectiv magazin 
social, ce 

corespunde "OS 7 Imbunatatirea 
imaginii zonei si cresterea gradului 
de coeziune sociala pentru peste 500 
de locuitori din 

teritoriul SDL, pe o perioada de 3 
ani". Se vor realiza urmatoarele 
lucrari: termoizolare pereti exteriori 
opaci, la exterior; desfacere 

si refacere trotuare; termoizolare 
pardoseala; reamenajarea rampelor 
pentru acces persoane cu dizabilitati; 
refacerea instalatiilor 

În etapa de pre-
contractare 



18 
 

electrice; refacerea instalatiilor 
sanitare; refacerea instalatiilor 
termice; lucrari de compartimentari 
interioare; injectarea in fisuri a 

unei solutii bicomponente, speciala 
pentru consolidarea fisurilor din 
zidarie si beton; refacerea tuturor 
finisajelor interioare si 

exterioare; refacerea structurii 
balconului; realizarea unei alee de 
acces din pavele eco. 

Dotarea magazinului social cu 
mobilier si dotari de specialitate 
prestarii serviciilor social-
comunitare vizate, pe parcursul a 16 
luni. 

  POR Axa 9 Amenajare 
peisagistica a 
teritoriului SDL, 
inclusiv a sensurilor 
giratorii 

155366 194.999,99 
euro 

Scopul proiectului este reprezentat 
de imbunatatirea peisagistica a 
teritoriului SDL, prin reamenajarea 
spatiilor publice urbane inclusiv a 

sensurilor giratorii, pe parcursul a 16 
luni. 

Pentru sensurile giratorii: 

- regazonarea sensurilor giratorii 

- plantarea de arbori si arbusti care 
sa asigure un aspect estetic fara a 
afecta vizibilitatea participantilor la 
trafic 

În etapa de pre-
contractare 
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- amplasarea a cate un stalp de 
iluminat in fiecare sens giratoriu 

- montarea de spoturi luminoase care 
vor asigura un plus de siguranta 
pentru trafic auto 

Pentru amenajarea peisagistica 
teritoriu SDL: 

- plantare 220 puieti de arbori cu 
coronament format 

- sistem de tutorare pentru puietii de 
arbor foios si scoatere cioate, in 
principal pe arterele: Str. Imp. 
Traian, Str. T. Vladimirescu, Str. 

Dragos Voda si Str. Savenilor. 

- furnizare si montare mobilier 
urban: 158 de banci, 86 cosuri de 
gunoi si 4 stalpi de iluminat 

  POR Axa 9 Infiintarea a minim 
2 terenuri de joaca 
si a unui teren de 
sport , precum si 
reabilitarea a minim 
2 terenuri de joaca 
existente pe 
teritoriul SDL, 
inclusiv 
achizitionare de 
mobilier urban 
specific 

155367 150.000 
euro 

Scopul proiectului este reprezentat 
de cresterea numarului de spatii de 
recreere pentru locuitorii din zona 
SDL, precum si de 

imbunatatirea aspectului peisagistic 
al teritoriului SDL prin 
reamenajarea spatiilor publice 
urbane pe parcursul a 16 luni. 

• Activitatile de infiintarea a minim 
2 terenuri de joaca si a unui teren de 

În etapa de pre-
contractare 



20 
 

sport, precum si reabilitarea a minim 
2 terenuri de joaca existente 

pe teritoriul SDL prevad 
urmatoarele categorii de lucrari: 

- Amenajare spatii verzi prin 
semanarea de gazon si plantarea de 
copaci 

- Constuirea unor alei pietonale 
executate din pavele 

- Amenajare/reabilitare locuri de 
joaca 

- Infiintare teren de sport 

- Infiintare locuri de joaca 

• Activitatile de achizitionare si 
amplasare dotari specifice presupun 
urmatoarele: 

- Mobilier urban 

- Echipamente specifice loc de joaca 

- Echipamente specifice teren sport 

  POCU/717/5/1/Reducerea 
numărului de comunități 
marginalizate (roma și 
non-roma) aflate în risc 
de sărăcie și excluziune 
socială din orașe cu peste 
20.000 locuitori, cu 
accent pe cele cu 

ZUM BT PLUS- 
Un plus de 
incluziune pentru 
comunitatile 
marginalizate din 
Municipiul 
Botosani 

155550 3.028398,40 
lei 

- servicii sociale si medico-sociale 
pentru 420 de persoane din 
comunitatea marginalizata pe o 
perioada de 9 luni, asigurarea de 
analize medicale gratuite pentru 840 
de persoane; 

- servicii educationale pentru 350 de 
persoane - activitati de tip scoala 

Evaluare 
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populație aparținând 
minorității roma, prin 
implementarea de măsuri/ 
operațiuni integrate în 
contextul mecanismului 
de DLRC./1/Reducerea 
numărului de comunități 
marginalizate (roma și 
non-roma) aflate în risc 
de sărăcie și excluziune 
socială din orașe cu peste 
20.000 locuitori, cu 
accent pe cele cu 
populație aparținând 
minorității roma, prin 
implementarea de măsuri/ 
operațiuni integrate în 
contextul mecanismului 
de DLRC. 

dupa scoala pentru 300 de copii, 
activitati de tip A Doua Sansa pentru 
20 de persoane ce au parasit de 
timpuriu scoala, organizarea unei 
activitati de educatie rutiera- 
concurs desene pe asfalta pentru 30 
de copii, organizarea unui concurs 
de desene privind amenajarea 
peisagistică a teritoriului SDL, 
inclusiv a sensurilor giratorii pentru 
20 de copii/tineri de pe teritoriul 
SDL, etc. 

- actiuni de implicare activa a 
comunitatii in combaterea 
discriminarii si segregarii pe 
teritoriul SDL Botosani cu 
implicarea a 700 de persoane: 
realizarea unui protocol de 
colaborare cu actori relevanti in 
vederea implicarii active a seniorilor 
si selectarea a 10 dintre acestia intr-
o structura informala de inovare 
sociala - Politia Seniorilor- ce va 
acoperi cele 2 ZUM si ZUF in 
vederea cresterii gradului de 
siguranta pentru minim 1495 
persoane;  implicarea a minim 100 
de persoane din asociatiile de 
proprietari in activitati voluntare de 
colectare selectiva; infiintarea unei 
structuri de tip magazin social in 
cadrul structurii organizationale a 
Partenerului 1 prin care minim 100 
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de persoane vor putea achizitiona 
produse contra unui numar de ore de 
munca in folosul comunitatii; 
activitati de voluntariat cu 
participarea a 100 de elevi din 
scolile SDL; activitati 
intergenerationale de sprijin reciproc 
a minim 60 de copii/tineri si 30 de 
seniori; campanie de promovare a 
multiculturalitatii pe teritoriul SDL 
intre etniile convietuitoare, cu 
participarea a minim 300 de 
persoane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU 

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Valoare buget PMB 
(euro)  

Descriere Stadiu 

1 Eficientizarea iluminatului 
public-  etapa 1 

 

291.802,24 

 

Creșterea eficienței energetice a 
sistemului de iluminat public – 

etapa 1 

 

În implementare 

2 Eficientizarea iluminatului 
public-  etapa 2 

 

1.044.182,96 Creșterea eficienței energetice a 
sistemului de iluminat public – 

etapa 2 

 

În evaluare 

3 Cresterea eficientei energetice si 
gestionarea inteligenta a energiei 
in cladirile publice cu destinatie 

de unitati de invatatant - 
Grădinița 8 Mun. Botosani 

488.633,72 Cresterea eficientei energetice si 
gestionarea inteligenta a energiei 
in cladirilor publice cu destinatie 

de unitati de invatatant 

În evaluare 

4 Statii de reincarcare a 
vehiculelor electrice in Mun. 

Botosani 

618.769 Amplasare 15  statii de incarcare 
vehicule electrice 

În evaluare 

 TOTAL (euro) 2.443.387,92 
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PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 

Comoponenta C5 - Valul Renovarii - Cladiri rezidentiale 

Renovare energetic a cladirilor rezidentiale din Mun. Botosani, etapa 1 – proiect aprobat, nu avem inca contract de finantare 

       
nr. 
crt. den obiectiv 

Supraf 
mp euro/mp val elig euro euro val lei 

1 Grivita 2 sc. A-B 2725 200 545,000.00 4.923 2,682,871.50 
2 Mihai Eminescu  49 3960 200 792,000.00 4.923 3,898,778.40 
3 Independentei 11 A-E 5930 200 1,186,000.00 4.923 5,838,322.20 
4 Savenilor 36 A-D 4600 200 920,000.00 4.923 4,528,884.00 
5 Independentei 3 A-B 2832 200 566,400.00 4.923 2,788,217.28 

 

Renovare energetică a 
clădirilor rezidențiale 
Botoșani-etapa II   4.928.200  24.260.050,14 

 TOTAL   8.937.600,00  43.997.123,52 
 

Componenta C5 - Valul Renovarii, Cladiri Publice 

  Valoare euro Valoare lei Tip proiect 
Status 
proiect 

1 

Renovare energetica a cladirilor 
publice- Colegiul National Mihai 
Eminescu 4401764.8 21668567.58 

Renovare energetica 
moderata (B2.1. a) 

Aprobat, 
contract 
finantare 
semnat 

2 

Renovare energetica a cladirilor 
publice- Liceul Pedagogic Nicolae 
Iorga 3214320 15823133.06 

Renovare energetica 
moderata (B2.1. a) 

Redepus 
Runda 2 

3 
Renovare energetica a cladirilor 
publice- Liceul de Arta Stefan Luchian 1468876.8 7230839.82 

Renovare energetica 
moderata (B2.1. a) 

Aprobat, 
contract 
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finantare 
semnat 

4 
Renovare energetica a cladirilor 
publice- Scoala Gimnaziala nr. 10 1641541.6 8080816.83 

Renovare energetica 
moderata (B2.1. a) 

Aprobat, 
contract 
finantare 
semnat 

5 
Renovare energetica a cladirilor 
publice- Scoala Gimnaziala nr. 12 1438556.4 7081581.59 

Renovare energetica 
moderata (B2.1. a) 

Aprobat, 
contract 
finantare 
semnat 

6 
Renovare energetica a cladirilor 
publice- Scoala Gimnaziala nr. 13 2406436.8 11846166.44 

Renovare energetica 
moderata (B2.1. a) 

Aprobat, 
contract 
finantare 
semnat 

7 
Renovare energetica a cladirilor 
publice- Gradinita nr. 19 849560 4182129.01 

Renovare energetica 
moderata (B2.1. a) 

Aprobat, 
contract 
finantare 
semnat 

8 

Renovare energetica a cladirilor 
publice- Scoala Gimnaziala nr. 7 
Botosani 2078800 10233308.76 

Renovare energetica 
aprofundata (B2.2. a) 

Aprobat, 
contract 
finantare 
semnat 

9 

Renovare energetica a cladirilor 
publice- Liceul de Arta Stefan Luchian- 
ATELIER 226164 1113337.52 

Renovare energetica 
integrata - consolidare 
seismica si renovare 
moderata (B2.1. a) 

Aprobat, 
contract 
finantare 
semnat 

10 

”Renovare energetică a clădirilor 
publice – Școala Gimnazială Elena 
Rareș Botoșani” 1.485.720 7.313.753,844 

B2.1.a - Renovare 
energetică moderată a 
clădirilor publice - 
Autorități locale 

Aprobat, 
contract 
finantare 
semnat 

11 

Renovare energetică a clădirilor publice 
– Seminarul Teologic Sfântul Gheorghe 
Botoșani 1.273.720 6.270.141,444 

B2.1.a - Renovare 
energetică moderată a 
clădirilor publice - 
Autorități locale 

In evaluare 
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12 

”Renovare energetică a clădirilor 
publice – Liceul Pedagogic Nicolae 
Iorga” 3.214.320 15.823.133,064 

B2.1.a - Renovare 
energetică moderată a 
clădirilor publice - 
Autorități locale 

In evaluare 

13 

Renovare energetică a clădirilor publice 
– Grădinița cu program prelungit nr. 15 
Botoșani 390.200 1.920.837,54 

B2.1.a - Renovare 
energetică moderată a 
clădirilor publice - 
Autorități locale 

In evaluare 

14 
Renovare energetică a clădirilor publice 
– Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani 1.065.600 5.245.629,12 

B2.1.a - Renovare 
energetică moderată a 
clădirilor publice - 
Autorități locale 

In evaluare 

15 

Renovare energetică a clădirilor publice 
– Sală de Sport Școala Gimnazială 
Elena Rareș Botoșani 274.260 1.350.099,702 

B2.1.a - Renovare 
energetică moderată a 
clădirilor publice - 
Autorități locale 

In evaluare 

16 
Renovare energetică a clădirilor publice 
– Scoala gimnaziala nr. 2 Botoșani 1.450.308,80 7.139.435,12976 

B2.1.a - Renovare 
energetică moderată a 
clădirilor publice - 
Autorități locale 

In evaluare 

 
26.880.149,20 132.322.910,46 

 
 

TOTAL EURO TOTAL LEI  
 

 

Componenta C10 – Fondul Local 

TITLU PROIECT VALOARE EURO (fără 
TVA) 

VALOARE LEI (fără TVA) TIP PROIECT Status proiect 

”Modernizarea transportului 
public al Municipiului 
Botoșani prin achiziția de 
autobuze ecologice” 

5.346.000 26.316.754, 2 Investiția I.1.1. – Înnoirea 
parcului de vehicule 
destinate transportului public 
(achiziția de vehicule 
nepoluante) 

Aprobat, se asteapta 
contractul de finantare 
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”Digitalizarea transportului 
public de călători la nivelul 
Municipiului Botoșani” 

1.075.000 5.291.902,5 Investiția I.1.2. – Asigurarea 
infrastructurii pentru 
transportul verde – ITS/alte 
27nfrastructure TIC (sisteme 
inteligente de management 
urban/local) 

Aprobat, se asteapta 
contractul de finantare 

”Susținerea transportului 
alternativ prin realizarea 
unui circuit de piste de 
biciclete la nivelul 
Municipiul Botoșani” 

1.815.000 8.934.700,5 Investiția I.1.4. – Asigurarea 
infrastructurii pentru 
transportul verde – 
infrastructurii pentru 
biciclete la nivel 
local/metropolitan 

Aprobat, se asteapta 
contractul de finantare 

”Construirea de locuințe 
pentru tineri la nivelul 
Municipiului Botoșani” 

4.270.132 21.020.578,8 Investiția I.2. – Construirea 
de locuințe pentru 
tineri/locuințe de serviciu 
pentru specialiști din sănătate 
și învățământ 

Aprobat, se asteapta 
contractul de finantare 

“Modernizarea transportului 
public la nivelul Zonei 
Urbane Funcționale a 
Municipiului Botoșani – 
Comuna Curtești – Comuna 
Bălușeni, prin achiziția de 
vehicule ecologice pentru 
transportul public” 

34.622.000 170.433.719,40 I.1.1 - Înnoirea parcului de 
vehicule destinate 
transportului public 
(achiziția de vehicule 
nepoluante) 

In evaluare 

“Centrul integrat de 
mobilitate urbană din 
Municipiul Botoșani” 

1.075.000 5.291.902,50 I.1.2 - Asigurarea 
infrastructurii pentru 
transportul verde – ITS/alte 
infrastructuri TIC (sisteme 
inteligente de management 
urban/local) 

In evaluare 

“Locuințe pentru tineri care 
provin din grupuri / 
comunități vulnerabile la 
nivelul municipiului 
Botoșani – Etapa 2” 

8.760.000 43.122.852 I.2 - Construirea de locuințe 
nZEB plus pentru tineri/ 
locuințe de serviciu pentru 
specialiști din sănătate și 
învățământ 

In evaluare 
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56.963.132 euro  
 

COMPONENTA C3 - MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 

CONSTRUIREA DE 
INSULE ECOLOGICE 
DIGITALIZATE ÎN 
MUNICIPIUL 
BOTOSANI, JUDETUL 
BOTOSANI 

 
 

4.627.086,48 euro 

INVESTIȚIA I1. Dezvoltarea, modernizarea și 
completarea sistemelor de management 
integrat al deșeurilor municipale la nivel de 
județ sau la nivel de orașe/comune Subinvestiția 
I.1.B CONSTRUIREA DE INSULE 
ECOLOGICE DIGITALIZATE 

In evaluare 

ÎNFIINȚAREA UNUI 
CENTRU DE 
COLECTARE CU 
APORT VOLUNTAR 
(CAV) ÎN MUNICIPIUL 
BOTOȘANI, JUDEȚUL 
BOTOȘANI 

 
 

926.676,91 euro 

INVESTIŢIA I1. Dezvoltarea, modernizarea și 
completarea sistemelor de management 
integrat al deșeurilor municipale la nivel de 
județ sau la nivel de orașe/comune. Sub-
investiția I1.a. ÎNFIINȚAREA DE CENTRE 
DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR 

Aprobat, avem contract de finantare 

TOTAL 5.553.763,39 euro  
 

 

 

”Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme” Programul RO – Mediu 

Tipul proiectului și programul de 
finanțare 

Descriere  Buget (euro) Stadiu 

Proiect SEE RO-MEDIU- 
“Închidere SST neconforme în 
Municipiul Botoșani, județul 

Botoșani” („Măsuri de reducere a 
contaminării cu substanțe 

periculoase în depozite municipale 
temporare” (Apelul 2) 

Închidere 3 SST neconforme în Municipiul Botoșani, 
județul Botoșani 

2.500.000 Aprobat, contractul de finantare 
se semneaza in data de 

24.11.2022 
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POIM/935/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 

 

Tipul proiectului și programul de 
finanțare 

Descriere  Buget   Stadiu 

„Creșterea siguranței pacienților 
Spitalului de Pneumoftiziologie 
Botoșani prin instalarea unui sistem 
de detectare, semnalizare, alarmare 
incendii cu acoperire totală și 
înlocuirea instalației electrice”, cod 
SMIS 152377 
 

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare 
provocate de COVID-19 in cadrul Spitalului de 
Pneumoftiziologie Botosani prin instalarea unui sistem de 
detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire 
totală si Inlocuirea instalației electrice. 

Investitiile vizate de proiect implica activitati specifice 
ambelor categorii de activitati finantabile, astfel: 

-Instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, 
alarmare incendii cu acoperire totala face parte din 
categoria de A de activitati (proiecte de tip A); 

-Inlocuirea totala a instalatiei electrice face parte din 
categoria B de activitati (proiecte de tip B); 

Activitatile vizate de proiect contribuie la realizarea 
indicatorului calitativ de rezultat al POIM 2S132 – 
Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de 
infecție cu virusul SARS CoV-2/ de gestionare a crizei 
sanitare. 

6.644.063,14 
lei 

Aprobat, avem contract de 
finantare 

 















































































































































































Cod SMIS 125026 

CONTRACTUL DE FINANTARE 

Nr.. 

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020 

AXA PRIORITARA 5 - IMBUNATATIREA MEDIULUI URBAN $I CONSERVAREA, PROTECTIA $1 
VALORIFICAREA DURABILA A PATRIMONIULUI CULTURAL, 
PRIORITATEA DE INVESTITII 5.1 - CONSERVAREA, PROTEJAREA, PROMOVAREA $1 DEZVOLTAREA 
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OPISUL 

Data 
Perioada 

De La La Documentul . 	.. 
emiterli 

de 
pag. pag. 

valabilitate  
OpisutContractului_definantare 1 2 
Contractul de finantare  3 12 
Anexa 1 - Condi;ii specifice  13 26 
Anexa 2 - Cererea de finantare cu anexele stabilite In 
cadrul fiecãrui apel In parte prin instruciune/adresa a 27 181 
AMPOR 

FormuLaru( Cereril de finantare  27 92 
DocumenteLe statutare aLe soLicitantuLui si fiecarui 

93 99 partener (dac 	este cazuL)  

AcorduL de parteneriat, precum Si hotararile de aprobare - - 
ale Acordului de parteneriat (daca este cazuL)  

Documente privind identificarea reprezentantutui legal at 
solicitantulul si fiecarui partener (dacà este cazul) - copie 06.02.2013 16.01 .2023 100 101 
dupa un act de identitate 

Mandatul special/ i mputernici re speciaLa pentru semnarea 
anumitor sectiuni din cererea de finantare (daca este - - 
cazul), conform legil  

Declaratia de eLigibilitate a soLicitantuLui si a fiecarui 
partener (dacà este cazul) 
- La momentuL depunerli cererii de finantare 

02 1•  112 

- La momentul contractarli cererii de finantare  

Declaraia de angajament a soLicitantutui si a fiecarui 
113 115 partener (dac 	este cazul)  

DecLaraia privind nedeductibilitatea TVA, dacà este cazuL 116 119 
Certificat de atestare fiscaLà, referitor La obLiga;iiLe de 
pLatà La bugetut local si bugetuL de stat at soLicitantuLui si a 14.08.2018 13.09.2018 120 125 
fiecarui partener (dacà este cazul)  

Certificatul de cazier fiscal a solicitantuLui si a fiecarui 
20.08.20i-, T.21018 126 127 partener (daca este cazul)  tar 
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Documente care atesta faptul ca imobilut asupra caruia se 
reatizeaza 	investitia 	este 	proprietatea /administrarea 
solicitantutui 	si/sau 	parteneruLui, 	unde 	este 	cazul. 
Documente care atesta alte drepturi in baza càrora se 16.07.2018 16.07.2019 128 131 
obine Autonzaia de Construire conform Legii 50/1991, 
repubLicatà, 	cu 	modificàrite 	si 	comptetàrile 	ulterioare 
pentru 	care 	soticitantut 	si/sau 	partenerut 	pot 	reaUza 

Hotärârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici; 
Documentul cuprinde in anexa Descrierea investitiei din 31.08.2018 132 141 
SF/DALI 

Devizut general pentru proiectete de tucràri in conformitate 
cu 	tegista;ia 	naionatá 	apticabitá 	in 	vigoare 	privind 
aprobarea coninututui cadru at documentaiei tehnico- 
economice 	aferente 	investi;iitor 	pubtice, 	precum 	i 	a 
structurii 	i metodotogiei de elaborare a devizutui general 
pentru 	objective 	de 	investiii 	§i 	Lucràri 	de 	intervenii. 142 157 
Devizut este in conformitate cu uttima forma a bugetuLui 
rezuttat in urma etapei de verificare a proiectului; aceste 
este insotie de Lista de dotari si Lucrari cu incadrarea 
acestora pe tipuri de chettuieti eligibite/neetigibile precum 
si de Nota privind incad ra rea in standardete de cost  
Hotàrârea de aprobare a proiectuLui in conformitate cu 09.07.2018 
uLtima forma a 	bugetului 	rezuttat in 	urma etapei 	de 31.08.2018 158 163 
verificare a proiectutui 

Formular Cod 23 si FormutaruL 1 - Fia de fundamentare 164 175 
Avizut Ministerutui Cutturil pentru documentaia tehnico- 15.06.2018 176 178 

Ordinut de clasare a monumentutui istoric - este suficienta 
anexarea paginii/paginitor reLevante din document, daca se 179 181 
poate identifica MO in care a fost pubticat_OrdinuL de ctasare 

Anexa 3 - BugetuL proiectutui   182 183 
Anexa 4 - Graficut cereritor de prefinan;are/rambursare/ 

184 188 pLatà  ______ 

Anexa 5 - Acordarea i recuperarea prefinan;àrii  189 192 
Anexa 6 - Condiii de rambursare si ptatä a cheLtuietitor 193 198 
Anexa 8 - Màsuri de informare Si pubLicitate  199 203 
Anexa 9 - Monitorizarea_i_raportarea  204 204 
Anexa 14 - FormuLare si aLte documente retevante 205 212 
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PàriLe 

Ministerul Dezvottàrii Regionale i Administra%iei Pubtice, In catitate de Autoritate de Management 
pentru ProgramuL Opera%ionat RegionaL 2014-2020, Cu sediut In Bd. Libertà;ii nr. 16, Latura Nord, sector 
5, Bucureti, România, cod potaL: 050706, tetefon 037 211 1409, fax. 037 211 15 13, cod fiscaL 26369185, 
reprezentat prin Domnul PAUL STANESCU, Viceprim-ministru, Ministrul Dezvottärii Regionale si 
Administraiei Publice, denumit In cete ce urmeazà AM 

si 

Organismut Intermediar, Agen%ia pentru Dezvoltare Regionalá Nord-Est, cu sediut In str. Lt.Dràghescu, 
nr. 9, Municipiut Piatra Neam, judeut Neam, România, cod potaL 610125, telefon: 0233218071, fax: 
0233218072, potà etectronicà: oipor@adrnordest.ro, cod fiscaL: 11616139, reprezentat prin DomAul 
VASILE ASANDEI, Director General denumit In cete ce urmeazá 01 

si 
MUNICIPIUL BOTOSANI , cod de identificare fiscatà 3372882, Cu sediut In Str. Piata Revotutiei nr. 1, 
Municipiut Botosani, judetut Botosani, România, tetefon 0231 502200, fax 0231 531 595, potã etectronicá 
primaria@primariabt.ro, reprezentatà LegaL prin Domnul CATALIN MUGUREL FLUTUR, Primar, identificat 
prin CI seria XI nr. 586383, CNP 1630116070011, In catitate de Beneficiar at finan;àrii, 

Precizári prealabile 
(1) In prezentut Contract de Finantare, cu excepia situaiiLor când contextut cere attfet sau a unei 

prevederi contrare: 

cuvintete care indicà singutarut inctud si pturatut, jar cuvintete care indicà pturatut incLud si 
singutarut; 
cuvinteLe care indicà un gen incLud toate genurite; 
termenut ,,zi" reprezintà zi catendaristicã dacà nu se specificä attfet; 

(2) TrimiteriLe La actete normative incLud si modificárite si comptetàrite utterioare ate acestora, 
precum si once atte acte normative subsecvente. 

(3) In cazuL In care oricare dintre prevederiLe prezentutui Contract de Finantare este sau devine nutà, 
invatidà sau neexecutabiLà conform Legii, LegaLitatea, vatabititatea Si posibiLitatea de executare a 
cetortatte prevederi din prezentut Contract de Finantare vor ràmâne neafectate, jar PãriLe vor 
depune eforturiLe necesare pentru a reatiza acete acte si/sau modificàri care ar conduce La acetasi 
rezuLtat LegaL i/sau economic care s-a avut In vedere La data Incheierii Contractutui de Finantare. 

(4) In IneLesuL prezentutui Contract de Finantare, atunci când existá si parteneri, drepturite si 
ob(iga;iite beneficianiLor revin si parteneriLor; 

(5) Finantarea nerambursabità acordatä Beneficiarutui este stabiLitä In termenii si condiiiLe 
prezentutui Contract. 

Condi;ii generate 

Articolul 1 	Obiectul Contractului de finanare 

Obiectut acestui Contract de Finantare It reprezintä acordarea finanàrii nerambursabite de cätre 
AM, dupà caz 01, pentru imptementarea Proiectutui nr. 125026, intituLat: Consotidarea si 
restaurarea Teatrului "Mihai Eminescu' Botosani, denumit In continuare Prolect, pe durata 
stabititä 5i In conformitate cu obLigaiiLe asumate prin prezentut Contract de Finantare, inctusiv 
Anexete care fac parte integrantà din acesta. 

(2) Beneficiarut se angajeazg sà impLementeze Proiectut, In conformitate cu prevederiLe cuprinse In 
prezentut contract si LegisLaia europeanä si naionaLà apticabiLe acestuia- 

,9 
AM/01 se angajeazä s ptäteascä finanarea nerambursabitá, La3ene fçondi;iiLe preväzute 
In prezentut contract i In conformitate cu Legistaia european4i 	a\cabiLe ac 
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Articolul .2 Durata Contractului i perioada de implementare a proiectului 
Contractul de Finanare intrà In vigoare si produce efecte de (a data semnàrii Lui de càtre uLtima 
parte. 

Perioada de imptementare a ProiectuLui este de de 94 (uni, respectiv Intre data 01 .01.2014 si 
data 31.10.2021 aceasta cuprinzand, daca este cazut, Si perioada de desfasurare a activitatilor 
proiectutui inainte de semnarea Contractului de finanare, conform reguLilor de eLigibititate a 
cheLtuietitor. 
Perioada de impLementare a proiectuLui poate fi preLungitä prin acorduL pãr%itor, In conformitate 
cu prevederiLe art. 9-Modific5ri si compLetàri i/sau a CondiiiLor specifice. 
Contractul. de Finanare Ii Inceteazà vatabiUtatea La data Inchiderii ProgramuLui Opera;ionaL, sau 
(a expirarea perioadei de durabiLitate a proiectuLui, oricare intervine uLtima. 

In cazut proiectetor care inctud investiii productive sau de infrastructurä si care flu sunt cc-
finanate din FSE, perioada de durabititate a proiectutui este de minimum 3 (trei) ani pentru 
beneficiarii care se Incadreazà In categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru ceLeLate 
categorii de beneficiari, de La efectuarea pLaii finaLe In cadrul prezentuLui contract sau durata 
prevázutá In regtementárite privind ajutorut de stat, oricare dintre acestea este mai mare. 
In cazut unei oper4iuni constând In investiii In infrastructurà sau produc;ie, contribuia din partea 
fonduriLor ESI se ramburseazä dacá, In termen de 10 ani de La efectuarea pLáii finaLe cätre 
beneficiar, activitatea de producçie In cauzà este detocatizatá In afara UE, cu excepia situa;iei In 
care beneficiarut este un 1MM. 

Articolul 3 Valoarea Contractului 

(1) Valoarea 	totalä 	a 	Contractului 	de 	Finanare 	este 	23.307.498,93 	lei 
(douazecisitreimi Iioanetreisutesaptemiipatrusutenouazecisioptteisinouazecisitreibani), dupá 
cum urmeazà: 

Valoare totala Valoarea eligibi[5 Valoarea eligibil5 
Valoarea Valoarea 

 
Valoarea Valoarea 

contributie nerambursabiI 	din nerambursabil 	din 
cofinanãrii neeligibiI 

totalä totalS eligibiIS 
publica FEDR bugetul nalional 

eligibile a inclusiv 
BeneficaruIui WA 

(lei) (lei) (lei) (lei) I 	(%) (lei) I M (lei) I 	(%) (lei) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MUNICIPIUL 
23.307.498,93 22.832.662,44 22.832.662,44 19.407.763,09 85,00 2.968.246,10 13,00 456.653,25 2,00 474.836,49 

B OTOSANI 

AM/Ol acordã o finanare nerambursabità In sumà maxima de 22.376.009,19 lei 
(douazedsidoimilioanetreisutesaptezecisisasemiinoualeisinouasprezecebani), echivaLentä cu 
98 % din vaLoarea totaLà eLigibiLä, procent care reprezintã media intensitáii interveniei 
corespunzátoare tuturor activitàiLor/subactivitàiLor din cererea de finanare. 

In cazut In care vatoarea totaLà a ProiectuLui crete faà de vaLoarea convenitã prin prezentul 
Contract de Finantare, diferenta astfet rezuLtatä va fi suportata In Intregime de Beneficiar. 
Finan;area va fi acordatà, In baza cereriLor de pre-finanare/rambursare/pLatá, eLaborate In 
conformitate cu anexeLe corespunzàtoare, respectiv Anexa 4 (patru) - GraficuL de 
prefinantare/rambursare/pLatà a cheLtuieLiLor La contract i se va reguLariza pânà La cererea de 
rambursare finalä, cu Incadrarea In suma prevàzutà La aUn. (2), dacä este cazut. 

In cazut In care, vaLoarea totaLà autorizatà este mai mica decât vaLoarea prevàzuta In coLoana [2 
(doi)/5 (cinci) dupà caz,] din tabeLuL de mai sus, finanarea nerambursabiLã prevãzutà La aLin. (2) 
se va reduce corespunzätor,cu respectarea intensitàii interveniéi corespunzatoare fiecärei 
activitái /subactivitài din cererea de finantare. 

Articolul 4 	Eligibi litatea cheltuieli br 
(1) CheLtuieLiLe sunt considerate eLigibiLe dacá sunt In conformitate cu: 

LegisLaia naionaLà si europeanà apLicabi(à 
InstruciuniLe AM dupá caz /01, pentru ContracteLe de Fina 
acestora 
Ghidut SoLicitantuLui 	 / 
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(2) Chettuietite aferente prezentuLui Project sunt eLigibite cu condiia ca acestea sà fie cuprinse in 
Cererea de Finantare i sä fie efectuate in termenii i conditiiLe prezentuLul Contract de Finanare. 

Articolul 5 Acordarea i recuperarea prefinan;arii 
(1) 	Beneficiarut are dreptuL de a primi pre-finanare in condiiiLe Legis(aiei in vigoare, conform Anexei 

5 (cinci) - Acordarea i recuperarea pre-finan%àrii (dupà caz). 

Articolul 6 Rambursarea/plata cheltuielilor 

Rambursarea sau ptata se va reatiza de càtre AM, dupà caz 01, in conformitate cu Anexa 6 (ase) - 
Conditil de rambursare i pLatà a chettuietiLor, pe baza cereritor BeneficiaruLui Inaintate La AM/01. 
in termen de maximum 20 (douazeci) de zite Lucràtoare de La data depuneril de càtre Beneficiar a 
cereritor de rambursare/ptatä Insotite de documeriteLe justificative prevzute in Anexa 6 (ase) 
Conditii de rambursare i ptata a cheLtuieLitor, AM, dupS caz 01, va autoriza chettuietite etigibiLe 
cuprinse in cererea de rambursare/ptatà. in cazut in care sunt necesare ctarificàri, termenuL 
anterior menionat se Intrerupe pe perioada ctarificàritor, fàrà ca durata cumutatà de Intrerupere 
a acestora sá poatà depái 10 (zece) zite tucrãtoare. 

Dupà autorizarea chettuietitor, AM/01 va efectua ptata in termen de 3 (trei) ziLe Lucràtoare de La 
momentut in care AM/01 dispune de resurse in conturite sate i va informa BeneficiaruL cu privire 
La ptata aferentà chettuietitor autorizate din cererea de rambursare/ptatà. 

BeneficiaruL poate accesa mecanismut de decontare prin cereri de p(atä, in conformitate cu 
prevederiLe 0rdonanei de urgen%à a Guvernutui 40/2015 privind gestionarea financiarà a fonduritor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020 si Hotàrârea Guvernutui nr. 93/2016 pentru 
aprobarea NormeLor metodotogice de apLicare a preiederitor Ordonançei de urgenà a Guvernutui 
nr. 40/2015 privind gestionarea financiarä a fonduritor europene pentru perioada de programare 
2014-2020, sau dupã caz, ate Ordonantel de urgenà a Guvernutui nr. 49/2015 privind gestionarea 
financiarà a fonduritor europene nerambursabite aferente potiticii agricoLe comune, potiticii 
comune de pescuit i poLiticii maritime integrate La niveluL Uniunii Europene, precum i a fonduriLor 
alocate de La bugetuL de stat pentru perioada de programare 2014-2020 i pentru modificarea i 
comptetarea unor acte normative din domeniul garantärii. 

AM/01 va efectua transferut fonduriLor in (imita disponibiLithiLor, iar in cazut insuficienei 
fonduriLor, procesut de ptatà se va suspenda pãnà când conturite AM dupà caz /01 sunt aLimentate 
cu sumeLe aferente fonduritor necesare. in cazut suspendärii procesuLul de pLatä, beneficiaruL 
poate sà soticite suspendarea sau pretungirea imptementärii proiectutui, pentru aceeai perioadä, 
fàrà a se depài perioada de finatizare a programutui aferent. 

Articolul 7 	0bIigaiite pàriIor 

Drepturile i obliga%iile beneficiarului 

BeneficiaruL are obLigaia i responsabiLitatea sä asigure managementut i impLementarea 
Proiectutui in concordantä cu prevederite acestui contract, ate tegisLaiei europene i naionate, 
apLicabiLe. 

(2) 
	

Beneficiarut are obtigaia de a Incepe executarea contractutui in cet muLt 6 (ase) Luni de La intrarea 
in vigoare a acestuia ii de a reatiza toate actività;i(e prevàzute in Anexa 2 (doi) - Cererea de 
finan;are färä a depäi perioada de imptementare sau in condi;iiLe i termeneLe prevàzute de Anexa 
1 (unu) - Condiçii specif ice - 

BeneficiaruL poate soticita in scris punctuL de vedere at AM/01, cu privire (a aspectete survenite 
de naturä sà afecteze buna imptementare a proiectuLui. 

Beneficiarut/Partenerii vor deschide contut/conturite de project in sistemut Trezoreriei Statutul, 
in cazut in care fac parte din categoria instituiiLor pubLice, indiferent de sistemut de finanare i 
de subordonare. CeLetatte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea 
contutui/conturitor speciate de proiect in sistemut Trezoreriei Statutui sau La o bancà comerciatà 
in conformitate cu Legista;ia aplicabità. 

Beneficiarut i/sau partenerii au obtiga;ia de a pune La dispoziia AM/01, sau oricàrui aLt organism 
abititat de Lege documentete i/sau informaiiLe necesare pentru verificarea modutui de utitizare 
a finan;àrii nerambursabite, La cerere i in termen de maximum 5 (cinci) ziLe Lucrätoare, Si sa 
asigure conditiite pentru efectuarea verificäriLor (a fata Locutui. 

in vederea efectuärii verificàriLor prevzute La atm. (5), Benefithul si rf(e4rii Pa 
angajeazà sá acorde dreptut de acces La Locurite si spaiitti 
inctusiv acces La sistemete informatice care au tegäturà direct cut L, 
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documenteLe solicitate privind gestiunea tehnicä si financiarà a Proiectutui, atât pe suport hârtie, 
cat i in format eLectronic. Documentete trebuie sa fie uor accesibite i arhivate astfel Incât, sä 
permità verificarea Lor. BeneficiaruL este obtigat sà informeze organismeLe si autoritàite 
men;ionate La aLin.(5) Cu privire La Locut arhivärii documentetor, in termen de 3 (trei) ziLe de La 
transmiterea soticitàrii de càtre AM/Ol/organism abititat si de a asigura accesut neIngrãdit at 
acestora La documentatie in LocuL respeCtiv. 

Beneficiarut se va asigura cá in contracteLe/acorduriLe incheiate Cu tere päri se prevede obtig4ia 
acestora de a asigura disponibiLitatea informaiiLor si documentetor referitoare La proiect CU ocazia 
misiunitor de controL desfàurate de AM/Ol sau de aLte structuri CU competente in controtut Si 
recuperarea debitetor aferente fonduritor europene i/sau fonduritor pubtice naionaLe aferente 
acestora, dupä caz. 

Beneficiarut are obLigaia Indosarierii si pästrrii tuturor docurnentetor proiectutui in originaL 
precum i copii ate documentetor parteneriLor, dacà este cazut, inctusiv documentete contabite, 
privind activitàite i cheltuietite etigibite in vederea asiguràrii unei piste de audit adecvate, in 
conformitate CU tegistaçia europeaná i naionaLà. Toate documenteLe vor fi pástrate pânà La 
Inchiderea oficiaLà a Programutul sau pânà La expirarea perioadei de durabititate a proiectutui, 
oricare intervine ultima. 

In CaZUL nerespectarii prevederitor atm. (5) i (8), Beneficiarut este obLigat sà restituie suma 
aferentà documentetor Lipsà, rambursatà in cadrut Proiectutui, reprezentând asistena financiarä 
nerambursabità, jar in cazut nerespectárii prevederitor aLin. (6) Beneficiarut este obtigat sà 
restitule Intreaga sumã rambursatà aferentà proiectutui, i ncLusiv dobânzi Le/ penatizàri Le aferente. 
Beneficiarut este obtigat sá adauge toate documentete i sä compLeteze datete pentru care este 
ràspunztor, actuatizandu-se corespunzàtor, ori de câte ori este cazut, in MYSMIS 2014+. 
Beneficiarut este obtigat sà ptäteascà sumete necesare asigurárii cofinanarii etigibite i a finanãrii 
chettuietiLor neetigibiLe in vederea imptementärii ProiectuLui, ce Ii revin conform art. 3 din 
ContractuL de Finantare. 

Beneficiarut trebuie sä tinS o evidenà contabità anatiticà a proiectutui, utiLizând conturi anaLitice 
distincte pentru reftectarea tuturor operaiunitor referitoare La implementarea Proiectutui, in 
conformitate cu dispoziiite Legate. 

in situaia in care impLementarea Proiectutui presupune achiziionarea de bunuri, servicii oil 
Lucrári, Beneficiarut are obLigaia de a respecta prevederite LegisLaiei nationaLe in vigoare in 
domeniuL achizitiitor pubLice sau aLe dispoziçiitor Legate privind achizi;iite efectuate de beneficiarii 
priva;i, in cazut in care Beneficiarut nu reprezintä autoritate contractantà, in sensut LegisLaiei 
naionate/europene privind atribuirea contractetor de achiziii pubLice. 
Beneficiarut are obtigaia Intocmirii rapoarteLor de progres i a cereriLor de rambursare si, dupà 
caz, a cereriLor de ptatà, i de a pune La dispoziia AM/Ol documentete justificative ce Insoesc 
cererea de rambursare/pLatà, spre a fi verificate de cätre AM/OI in vederea efectuàrii 
rambursàrii /ptàtii. 

Beneficiarut, pentru asigurarea finantàrii chettuietitor necesare imptementhrii proiectutui, precum 
i pentru asigurarea durabiLitäii, poate constitui garanii, in favoarea unei instituii de credit, sub 

forma instituirli unei ipoteci asupra activeLor fixe care fac obiectut Contractutui de Finanare, in 
conditiite Legii. Beneficiarut este obtigat sà transmitä AM/Ol, o copie a Contractutui de Credit i 
Ipotecä in termen de maximum 10 (zece) zite Lucrátoare de La semnarea acestuia; in cazut 
imobiLeLor, aceasta va fi Insoità de raportuL de evatuare a imobituLui finanat in cadrut prezentutui 
Contract de Finanare, reaLizat de càtre un evaLuator bancar sau independent. 
Beneficiarut este obLigat sä respecte prevederite cuprinse in Anexa 2 (doi) . Cererea de Finanare; 
referitoare La asigurarea conformitàii cu potiticiLe Uniunii Europene i naionate, privind achizitiite 
pubtice, ajutoruL de stat, egatitatea de anse, dezvoLtarea durabiLà, informarea i pubticitatea. 
Beneficiarut este obtigat sà inctudà in bugetut propriu sumeLe necesare finanàrii Proiectutui, 
incLusiv asigurarea co-finanärii i a finantàrii chettuieliLor neetigibite in vederea imptementàrii 
Proiectutui. 

Beneficiarut Ii asumá obLigaia de a furniza AM/OI, Comisiei Europene i/sau ageniLor Lor 
autorizai once document sau informaie soLicitatà, in termenuL indicat, incLusiv in vederea 
reatizärii evatuàrii Programutui OperationaL RegionaL i/sau a Proiectutui impLementat. 

Beneficiarut are obLigaia sá asigure resursete necesare desfàurárii activitä;itor proiectutui, 
conform Cererii de Fmnan;are, in termenete stabitite prin prez 	ptract de FinanaQt,%  
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(20) Beneficiarut este obtigat sä realizeze màsurile de informare i pubticitate in conformitate Cu 
obligaiiLe asumate prin Anexa 2 (doi) - Cererea de Finantare, cu respectarea prevederilor din 
Anexa 8 (opt) - Másuri de informare i pubUcitate. 

(21) Beneficiarul/Liderut de parteneriat/Partenerii are/au obLigaia de a restitui AM/Ol, once sumà ce 
constitule ptatä nedatoratã/sume necuvenite ptãtite in cadrul prezentuLui contract de finantare, 
in termen de 5 ziLe tucràtoare de La data primirii notificàrii. 

(22) Beneficiarut este obLigat sá informeze AM/OP despre once situatie care poate determina Incetarea 
sau Intârzierea executàrii Contractului de Finan;are, in termen de maximum 5 (cinci) ziLe 
Lucrätoare de La data Luàrii La cunotinà despre o astfel de situaie, urmând ca AM sa decidä cu 
privire La masuriLe corespunzàtoare conform CondiiiLor Specifice. 

(23) Beneficiarut are obtiga;ia de a informa AM/OP in termen de maximum 3 (trei) zite Lucràtoare cu 
privire La urmàtoarete aspecte, care nu vor face obiectut aprobärii AM/Ol: 

schimbarea denumiril, schimbarea adresei sediutui beneficiarutui; 
schimbarea contuLui special deschis pentru Project; 
Intocuirea reprezentantutui legal; 

(24) Beneficiarut Isi asumà integral ràspunderea pentru prejudicilte cauzate ter;itor din cutpa sa, pe 
durata contractutui. AM si 01 vor fi degrevate de once responsabiLitate pentru prejudiciite cauzate 
tertilor de cátre Beneficiar, ca urmare a executãrii prezentuLui Contract de Finanare, cu excepia 
ceLor care pot fi direct imputabile acestora. 

(25) In cazuL in care se realizeazà verificäni La fata Locutuf, Beneficiarul este obligat sà participe si s 
invite persoanete care sunt implicate in implementarea proiectutui si care pot furniza informa;iite 
i documentele necesare verificàriLor, conform soticitàriLor AM/OP. 

(26) Beneficiarut Ii exprimà acordul cu privire La pretucrarea, stocarea i arhivarea dateLor obinute pe 
parcursul desfàuránii Contractutui de Finançare, in vederea utiLizànii, pe toath durata, precum i 
dupà Incetarea acestuia, in scopuL verificànii moduLui de imptementare i/sau a respectàrii 
clauzelor contractuaLe i a LegisLaiei naionate i europene. 

(27) in cazuL unei defeciuni a sistemutui MySMIS 2014 sau at forei majore, Beneficiarut poate prezenta 
informaiiLe solicitate in format scriptic. De indatà ce imposibilitatea folosiril sistemului sau for;a 
majorà Inceteazà, Beneficiarut va adàuga documenteLe respective in MySMIS 2014. 

(28) In cazut in care proiectuL incLude investi;ii in infrastructurà sau produc;ie, beneficiaruL (Cu excep;ia 
situ4iei in care beneficiarul este un 1MM) are obUga%ia de a nu detocaliza activitatea de producie 
in afara Uniunii Europene, in termen de 10 ani de La efectuarea plà;ii finale. 

(29) Beneficiarut se angajeazá sà implementeze toate màsurite necesare in vederea atingenli 
obiectivuLui/obiectiveLor si rezultateLor proiectuLui si pentru asigurarea eficienei, eficacitäii, 
sustenabilita;ii si impactuLul acestuia. 

B. 	Drepturile i obliga%iile AM/Ol 

AM/OP are obligaia de a informa BeneficiaruL, in timp utiL, cu privire La once decizie luatà care 
poate afecta implementarea Proiectului. 

AM/Ol are obLigaia de a informa Beneficiarut cu privire La rapoartete, conctuziiLe 5i recomandnile 
care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de cátre Comisia Europeanà 5i once altä 
autoritate competentà. 

AM/Ol are obligaçia de a ràspunde in scris conform competeneLor stabiLite, in termen de 15 
(cincisprezece) ziLe lucràtoare, oricärei solicitàni a beneficiarului pnivind informaiiLe sau 
cLanificäniLe pe care acesta Le considerà necesare pentru implementarea proiectuLui. 
AM/OP are obLiga;ia de a procesa cereniLe de pre-finan;are, cererite de rambursare i cereriLe de 
platà in conformitate Cu AnexeLe 5 (cinci) "Acordarea si recuperarea pnefinaninii" si 6 (ase) 
"Condiii de rambursare si pLatä a cheltuieULor". 

AM/Ol are obLigaia de a efectua transferuL pre-finanirii, in condiiiLe prevázute in prezentuL 
contract de finanare, in termen de maximum 15 (cincisprezece) ziLe de La data inregistränii cererii 
de pre-finanare La AM/Ol, beneficiariLor care au acest drept conform legii. 

AM/OP are obLigaia de a efectua rambursarea sau pLata cheLtuieliLor cu respectarea prevedeniLor 
articoLuLui 6 din prezentuL contract. 

AM/Ol are dreptuL de a monitoriza din punct de vedere tehnic i financiar implementarea 
proiectului in vederea asigurrii Indeptininii obiectiveLon proiejtii si preveninii nereguLilor. 
AM/OP are dreptuL de a verifica Legatitatea si realitatea tutujMtjqr aferente irnp1eirii 
proiectuLui care face obiectuL prezentului contract de fina 
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In situaia In care, In urma constatärii unor indicii de fraudà sau tentativà La fraudà, organuL de 
urmàrire penatä transmite cazut spre sotuçionare instanetor de judecatä,devin incidente 
prevederite art. 8 din OUG nr. 66/2011. 

AM/Ol are obLig4ia de a efectua verificarea La fata  Locutui a activitàiLor aferente impLementàrii 
proiectutui, In conformitate cu prevederite contractuLui, asigurând ceL puin o vizith de verificare 
pe durata de imptementare a Proiectutui. 

AM/Ol va informa despre data Inchiderii oficiaLe/pariaLe a Programutui prin intermediuL 
mij Loacetor pubLice de informare. 

AM are dreptut de a utitiza datete despre beneficiari, disponibiLe In baze de date externe In scopuL 
identificàrii Si catcutàrii indicatoritor de risc. 

Articolul 8 Cesiunea si contractarea 

In cazut externatizàrii/contractàrii unor activitái din cadrul proiectutui, responsabititatea pentru 
imptementarea aceLor activitài revine Beneficiarutui, In conformitate cu dispoziiiLe Legate. 

Prezentut Contract, precum i toate drepturite i obLigaiiLe decurgând din impLementarea acestuia 
flu pot face obiectut cesiunii totate sau pariate, nova;iei, subrogaiei sau a oricàrui aLt mecanism 
de transmisiune i/sau transformare a obtigaiiLor i drepturitor. 

Articolul 9 Modificàri i completäri 

PàriLe au dreptut, pe durata Indeptinirii prezentutui Contract de finan;are, de a conveni 
modificarea ctauzetor i/sau Anexetor acestuia, prin act adiionaL, Incheiat In aceLeai condiii ca 
i Contractut de finan;are, cu excepiiLe menionate La atm. 7 at prezentutui articot si, dacá este 

cazut, In CondiiiLe specif ice. 

In cazut In care propunerea de modificare a Contractutui vine din partea Beneficiarutul, acesta are 
obLigaia de a o transmite 01/AM cu cet puin 20 (douàzeci) de zite tucràtoareInainte de termenut 
La care este intenionatà a intra In vigoare, cu excepia circumstanteLor acceptate de 01/AM. 
Beneficiarut va transmite, de asemenea, odatà cu soticitarea de modificare, toate documenteLe 
justificative necesare. 

AM, dupà caz 01, ràspunde soLicitárii de modificare a contractutui prin act adi;ionaL, In termen de 
20 (douà zeci) ziLe Lucrätoare de La Inregistrarea soticitàrii. 

In cazut propuneritor de acte adiionaLe care au ca obiect reducerea vatorii indicatoriLor ce urmeazà 
a fi atinsA prin proiect, vatoarea totaLà eLigibiLà a Proiectutui va fi redusä proportionaL, cu excep;ia 
cazuriLor temeinic justificate. 

Actut aditionat intrS In vigoare La data semnärii de ctre uttima parte, cu excepia cazuritor In 
care, prin actut adiionaL, sau prin notificare, dupa caz, se confirmà modificàri intervenite In 
LegisLaia naionat i/sau europeanä retevantà, cu impact asupra executhrii prezentutui Contract, 
situaii In care modificarea respectivà intrà In vigoare de La data mentionata  In actut normativ 
corespunzätor. 
Actut adiionaL flu poate avea caracter retroactiv si flu poate avea scoput sau efectut de a produce 
schimbàri In contract, care ar putea aduce atingere condiiiLor iniiaLe de acordare a finanärii sau 
care ar fi contrare principiutui tratamentutui egat at soLicitantitor, In cadrut apeturitor de proiecte 
de tip competitiv. 

Prin excep;ie de La prevederite aLin. 1, ContractuL de finan;are poate fi modificat prin notificare 
adresatà AM/Ol, In urmàtoareLe situaii: 

modificäri intervenite In bugetuL estimat at proiectutui, In Limita a 10%Intre capitote bugetare 
(categorii bugetare) stabiLità de AM/Ol, cu condiia Incadràrii In Limitete maxime preväzute 
In ghidut soticitantutui, dupà caz, prin respectarea tratamentutui egaL La niveLut ProgramuLui 
OperationaL, având In vedere Ca acete capitoLe bugetare impLicate In modificare trebuie sà 
respecte Limitete mai sus menionate, cu justificarea motivetor care au condus La aceasta; 
modificàri intervenite In bugetut estimat at proiectutui, In cadruL aceLuiai capitoL 
bugetar/categorie bugetará, Intre tipuri Le de cheLtuieti; 
Intocuirea sau introducerea de membri noi In echipa de impLementare a Proiectutui, acoLo 
unde este cazut; 
modificarea graficutui de actività;i fara sa depaeasca perioada de impLementare a 
proiectutui; 
modificarea graficutui de prefinantare/rambursare/ptata 	t1 	eLigibiLe; 0 40'thtb, 

aLte situaçu prevàzute In Conditute Specifice din prezent 
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Notificarea va intra in vigoare si va produce efecte juridice din a 11-a (unsprezecea) zi de La data 
Inregistràrii La AM/Ol, dacà flu se soLicità ctarificäri beneficiarului, sau dacS propunerea de 
modificare a contractuLui nu este respinsá de cátre AM/Ol. 

ContractuL poate fi suspendat de càtre par;i, prin comunicarea unei notificàri in termen de 5 ziLe 
de La intervenirea situa%iei, dupá cum urmeazà: 

De cátre AM/Ol, La soLicitarea beneficiaruLui, in cazuL insuficienei fonduriLor 
De càtre AM in cazul incidentei articotuLui 8 din OUG 66/2011 
De càtre AM/beneficiar In caz de forà majorà 

Articolul 10 Conflictul de interese 
PäriLe se obLigä sä ia toate mäsuriLe pentru respectarea reguLilor pentru evitarea confLictuLui de 
interese, conform capitolutui 2, seciunea 2, din OUG nr. 66/2011. 
Párile din categoria subiec;ilor de drept public au obLigaia de a urmàri respectarea prevederitor 
Legii nr. 161/2003, in materia conftictului de interese; 

Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantá au obLigaia de a respecta apticarea 
prevederilor referitoare La confLicteLe de interese conform prevederiLor LegaLe in materia 
achiziliitor. 

Articolul 11 Nereguli 

PàriLe se obligá sá ia toate màsuriLe pentru prevenirea, constatarea si sanc;ionarea nereguLilorIn 
conformitate cu OUG 66/2011. 
Dacà in procesut de verificare a cererilor de rambursare/pLatä AM/Ol identificà abateri de La 
aplicarea prevederiLor LegisLaiei na;ionaLe i europene (in domeniuL achizitiiLor pubLice aferente 
contracteLor de Lucräri/servicii/furnizare), Inainte de efectuarea pLàii, AM/Ol apLicà reduceri 
procentuaLe/corecii financiare/ decLará cheltuieti neetigibite din sumete soLicitate La ptatà de 
càtre beneficiar, in condiiiLe Legii care regLementeazà sancionarea nereguLiLor aprute in 
obinerea i utitizarea fonduritor europene i/sau a fonduritor pubtice naionaLe aferente acestora. 
Pentru recuperarea sumeLor virate in baza cereriLor de ptatá si nejustificate prin cereri de 
rambursare/cheLtuieli ne-etigibiLe, Beneficiarul/Liderul de parteneriat/partenerii vor fi notificai 
de cätre AM/Ol cu privire La obLiga;ia restituiril acestora in termen de 5 ziLe de La primirea 
notificärii. in situa;ia nerestituirii respectiveLor sumeIn termenuL anterior mençionat, recuperarea 
sumeLor se realizeazg in conformitate cu prevederite LegaLe in vigoare. 

Articolul 12 Monitorizarea 
(1) Monitorizarea contractuLui de finantare este reatizatä de cätre AM/Ol in conformitate cu 

prevederiLe Anexei 9 (nouá) - Monitorizarea si raportarea. 

Articolul 13 For%à majorã 

Prin forá majorà se In;eLege once eveniment extern, imprevizibiL, absoLut invincibiL i inevitabiL, 
intervenit dupã data semnànii ContractuLui, care Impiedicä executarea in tot sau in parte a 
ContractuLui si care exonereazà de ráspundere partea care o invocã. 
Pot constitui cauze de for;a majorà evenimente cum ar fi: caLamithçiLe naturate (cutremure, 
inunda;ii, aLunecàri de teren), rzboi, revoLu;ie, embargo. 
Partea care invocá fora majorà are obLigaia de a notifica ceLeitaLte pãr;i cazul de for%à majorà, 
in termen de 5 (cinci) ziLe de La data apari;iei si de a dovedi existena situaiei de forà majorá in 
baza unui document eLiberat sau emis de cãtre autoritatea competentá, in termen de ceL muLt 15 
(cincisprezece) ziLe de La data comunicrii acestuia. De asemenea, are obLiga;ia de a comunica 
data Incetàrii situa;iei de forá majorà, in termen de 5 (cinci) ziLe. 

PártiLe au obLiga;ia de a Lua once màsuri care Le stau La dispozi;ieIn vederea Limitàrii consecinçeLor 
acçiunii de fortS majorä. 
Dacá partea care invocà fora majorã flu procedeazá La notificarea Inceperii si Incethrii cazuLui de 
forã majors, in condiiiLe si termenele prevàzute, va suporta toate dauneLe provocate ceLeiLalte 
pärçi prin Lipsa de notificare. 
Executarea Contractutui va fi suspendatà de La data apariiei cazului de for;à majorà pe perioada 
de ac;iune a acesteia, fàrä a prejudicia drepturiLe ce se cuvin pr;iLor. 
In cazuL in care fora majorä i/sau efecteLe acesteia obLigà La prezentjjLj 
Contract pe o perioadá mai mare de 3 (trei) Luni, päriLe se vor I) 	itp4trmen 
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10 (zece) ziLe de La expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, 
modificare sau Incetare a ContractuLui de Finantare. 

Articolul 14 Incetarea Contractului de finantare 
(1) Oricare dintre päri poate decide rezilierea prezentuLui contract, fàrà IndepLinirea aLtor 

formalitàçi, In cazul neIndepLinirii cutpabiLe de càtre ceatattà parte a obLigaiiLor prezentului 
contract. 

(2) AM/Ol poate decide rezilierea prezentutui contract fàrá IndepLinirea attor formaLitäi, cu 
recuperarea integratà a sumetor p(àtite, In urmàtoareLe cazuri: 

In situaia In care Beneficiarut nu a Inceput executarea Contractutui Intr-un termen de 6 (ase) 
Luni de La data intràrii In vigoare a acestuia sau in termenut prevàzut de Anexa 1 - Condi;iiLe 
specifice, in cazuL In care AM/Ol i-a respectat obLigaiiLe Legate/contractuate; 
In situaia In care, uLterior Incheierii prezentutui Contract, se constatá cà 
BeneficiaruL/Partenerii/ProiectuL nu au Indeptinit condi;iiLe de etigibititate La data depunerii 
cererii de finantare; 
Dacà BeneficiaruL IncaLcà prevederiLe art. 8 aLin. (2); 
Dacà se constatà faptut cá ProiectuL face obiectuL unei atte finanàri din fonduri pubLice 
naionaLe sau europene sau faptuL cà a mai beneficiat de finantare din aLte programe 
naionaLe sau europene, pentru aceLeai costuri in uLtimii 3/5 ani, dupà caz. 

(3) PrezentuL Contract poate Inceta prin acorduL pariLor cu recuperarea propor;fonaLà a finanàrii 
acordate, dacà este cazut. 

(4) In situaia incáLcárii prevederiLor art. 7, aLin. (28), contribuia din partea fonduriLor europene 
structuraLe si de investiii (FESI) si respectiv cofinanarea naionaLà aferentà se recupereazà. 

Articolul 15 SoIuionarea htigiitor 

PàriLe contractante vor depune toate eforturiLe pentru a rezoLva pe cate amiabità once 
neIneLegere sau disputà care poate apárea Intre ete In cadrut sau In Legàturà cu Indeptinirea 
ContractuLui de Finantare. 

In cazuL In care nu se soLuioneazä amiabil divergeneLe contractuaLe, LitigiuL va fi soLuionat de 
càtre instaneLe românesti competente. 

Articolul 16 Corespondena 
(1) Intreaga corespondenä Legatà de prezentuL Contract de Finantare se va face In scris, inctusiv prin 

mijLoace eLectronice, incLusiv SMIS 2014+, cu menionarea titLuLui Proiectu(ui, precum si a coduLui 
SMIS20I4+ si va purta numär deInregistrare, atât de La Beneficiar, cat si de La AM/Ol. 

(2) intreaga corespondenà Legatà de prezentuL Contract de Finantare se va transmite La urmàtoarete 
adrese: 

Pentru Beneficiar: Str. Piata RevoLutiei nr. 1, MunicipiuL Botosani, judetul Botosani, România 
Pentru AM: Bd. Libertáii nr. 16, Latura Nord, sectorS, Bucureti, România, cod potaL: 050706 
Pentru 01: str. Lt.Dràghescu, nr. 9, MunicipiuL Piatra Neam, jude;uL Neam, România, cod 
potaL 610125 

(3) AM/Ol poate comunica prin Instruciuni, modeLe si formate de formuLare pentru apLicarea 
prevedenilor prezentuLui Contract de Finantare. 

Articolul 17 Legea apticabilä si limba utilizatà 

Legea care guverneazá acest Contract de Finantare si In conformitate cu care este interpretat este 
Legea româná. 

Limba acestui Contract de Finantare este Limba românà. 

Articolul 18 Anexele Contractutui 
(1) UrmàtoareLe documente sunt anexe La prezentuL Contract si constituie parte integrantà a acestuia, 

având aceeai forá juridicá: 
Anexa 1 - Condi%ii Specifice 
Anexa 2 - Cererea de finantare 
Anexa 3 - BugetuL proiectuLui 
Anexa 4 - GraficuL de prefinantare/rambu 
Anexa 5 - Acordarea si recuperarea pre-fi 
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Semnãtura: 
Data: 

Pentru Organismul Intermediar 
VASILE ASANDEI 
Director General 

Semnätura: 
Data: 26:/o 20 7  

Cod SMIS 125026 

Anexa 6 - Condi;ii de rambursare si ptatä a cheLtuieLiLor 
Anexa 7 - Catendarul estimativ at achiziiiLor 
Anexa 8 - Màsuri de informare si pubLicitate 
Anexa 9 - Monitorizarea si raportarea 
Anexa 10 - Indicatori 
Anexa 11 - GraficuL de activitàti 
Anexa 12 - Echipa de management si experi pe termen lung 
Anexa 13 - AcorduL Incheiat Intre Beneficiar si Parteneri 

(2) In cadruL prezentuLui Contract, prevaleazS Condi;iiLe Specifice faà de ceLe GeneraLe, precum si 
asupra celorlalte anexe. 

Articolul 19 Dispoziii finale 

PrezentuL Contract de finanare a fostlncheiatIn 3 (trei) exempLare originale, din care un exemplar 
pentru AM, un exemplar pentru Beneficiar si un exemplar pentru 01. 
In situatia In care Intre cele 3 exempLare apar diferene, urmeazà a prevaLa exemplarut AM. 

Pentru Ministerul Dezvoltàrii Regionale si Administraiei PubUce 
PAUL STANESCU 
Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltàrii Regionale Si Administratiei Publice 

Pentru Beneficiar 
CATALIN MUGUREL FLUTUR 
Primar 

Semnätura: 
Data: 
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AVIZAT: 

CRISTIAN 1AMA, Director 
Dire4ia Org'i m Intermediar POR 
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OBIECTIV: [N.199/R2@] - CONSOLIDARE SI RESTAURARE TEATRUL
M.EMINESCU BOTOSANI-Rest de executat-actualizat

Beneficiar: PRIMARIA  MUNICIPIULUI  BOTOSANI

Proiectant: SC NOVARTIS  SRL ORADEA

Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: N.199/R2@
2020

DG - DEVIZ GENERAL
 al obiectivului de investitii

CONSOLIDARE SI RESTAURARE TEATRUL M.EMINESCU BOTOSANI-Rest de executat
-actualizat

Anexa Nr. 7

01-Apr-22

Conform H.G. nr. 907 din 2016

TVA

lei

UMCant
Valoare unitara

-lei-

Valoare
(fara TVA)Nr.

crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

euro

Valoare
cu TVA

lei lei euro

41 2 3 4 5 7

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

0.000.00 0.00 0.001.1 0.00    Obtinerea terenului

0.000.00 0.00 0.001.2 0.00    Amenajarea terenului

0.000.00 0.00 0.001.3 0.00    Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

0.000.00 0.00 0.001.4 0.00    Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

0.00TOTAL CAPITOL 1 0.000.00 0.00 0.00

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  de investitii

0.00TOTAL CAPITOL 2 985,321.320.00 187,211.05 1,172,532.37

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

0.000.00 0.00 0.003.1 0.00    Studii

0.000.00 0.00 0.003.1.1 0.00        Studii de teren

0.000.00 0.00 0.003.1.2 0.00        Raport privind impactul asupra mediului

0.000.00 0.00 0.003.1.3 0.00        Alte studii specifice

0.000.00 0.00 0.003.2 0.00    Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
autorizatii

0.000.00 0.00 0.003.3 0.00    Expertizare tehnica

0.000.00 0.00 0.003.4 0.00    Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

257,000.000.00 48,830.00 0.003.5 305,830.00    Proiectare

0.000.00 0.00 0.003.5.1 0.00        Tema de proiectare

0.000.00 0.00 0.003.5.2 0.00        Studiu de prefezabilitate

0.000.00 0.00 0.003.5.3 0.00        Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si
deviz general

0.000.00 0.00 0.003.5.4 0.00        Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.000.00 0.00 0.003.5.5 0.00        Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

257,000.000.00 48,830.00 0.003.5.6 305,830.00        Proiect tehnic si detalii de executie

0.000.00 0.00 0.003.6 0.00    Organizarea procedurilor de achizitie

0.000.00 0.00 0.003.7 0.00    Consultanta

0.000.00 0.00 0.003.7.1 0.00        Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.000.00 0.00 0.003.7.2 0.00        Auditul financiar

884,224.770.00 168,002.71 0.003.8 1,052,227.48    Asistenta tehnica

29,400.000.00 5,586.00 0.003.8.1 34,986.00        Asistenta tehnica din partea proiectantului

29,400.000.00 5,586.00 0.003.8.1.1 34,986.00            pe perioada de executie a lucrarilor

0.000.00 0.00 0.003.8.1.2 0.00            pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control
al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii

854,824.770.00 162,416.71 0.003.8.2 1,017,241.48        Dirigentie de santier
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DEVIZUL GENERAL: CONSOLIDARE SI RESTAURARE TEATRUL M.EMINESCU BOTOSANI-Rest de executat-actualizat

41 2 3 4 5 7

0.00TOTAL CAPITOL 3 1,141,224.770.00 216,832.71 1,358,057.48

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

41,160,033.030.00 7,820,406.27 0.004.1 48,980,439.30    Constructii si instalatii

450,308.180.00 85,558.56 0.004.2 535,866.74    Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

4,800,586.830.00 912,111.50 0.004.3 5,712,698.33    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

0.000.00 0.00 0.004.4 0.00    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

1,744,757.490.00 331,503.92 0.004.5 2,076,261.41    Dotari

0.000.00 0.00 0.004.6 0.00    Active necorporale

0.00TOTAL CAPITOL 4 48,155,685.530.00 9,149,580.25 57,305,265.78

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

145,576.110.00 27,659.46 0.005.1 173,235.57    Organizare de santier

145,576.110.00 27,659.46 0.005.1.1 173,235.57        Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

0.000.00 0.00 0.005.1.2 0.00        Cheltuieli conexe organizarii santierului

470,153.620.00 0.00 0.005.2 470,153.62    Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000.00 0.00 0.005.2.1 0.00        Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare

213,706.190.00 0.00 0.005.2.2 213,706.19        Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii

42,741.240.00 0.00 0.005.2.3 42,741.24        Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

213,706.190.00 0.00 0.005.2.4 213,706.19        Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.000.00 0.00 0.005.2.5 0.00        Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare

10,056,446.320.00 1,910,724.80 0.005.3 11,967,171.12    Cheltuieli diverse si neprevazute

0.000.00 0.00 0.005.4 0.00    Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00TOTAL CAPITOL 5 10,672,176.050.00 1,938,384.26 12,610,560.31

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

0.000.00 0.00 0.006.1 0.00    Pregatirea personalului de exploatare

0.000.00 0.00 0.006.2 0.00    Probe tehnologice si teste

0.00TOTAL CAPITOL 6 0.000.00 0.00 0.00

0.00TOTAL GENERAL 60,954,407.670.00 11,492,008.27 72,446,415.94

0.00din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 42,741,238.640.00 8,120,835.34 50,862,073.98

                                                                                                                                    Ofertant,

                                                                                                                             Reprezentant legal,

1 euro = 4.9470 lei , curs la data de 30-Mar-22

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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404 01 00 - Furnizori de active fixe sub 1 an.D&D CONSTRUCT SRL[8277911] [Partener - PJ]

Data Document Explicatii Simbol cont Debit Credit D/C Sold

Felul Nr. corespondent

Sold  31-12-2022  ... C 0.00

13-02-2023 Factura furnizor 1168 D&D CONSTRUCT SRL 232 00 00 02 A 125026 58.01.02. 0.00 6,522,323.84 C 6,522,323.84

13-02-2023 Factura furnizor 1168 D&D CONSTRUCT SRL 232 00 00 02 A 125026 58.01.01. 0.00 997,531.87 C 7,519,855.71

13-02-2023 Factura furnizor 1168 D&D CONSTRUCT SRL 232 00 00 02 A 125026 71.01.01. 0.00 153,466.45 C 7,673,322.16

14-02-2023 Ordin de plata - 
OPFV 2063 D&D CONSTRUCT SRL f.1168avans consolid si rest T M 

Eminescu SMIS125026sd710101Pl art1al2OG22/2002 770 00 00 02 A 125026 71.01.01.71.01.01 153,466.45 0.00 D 7,519,855.71

14-02-2023 Ordin de plata - 
OPFV 2064 D&D CONSTRUCT SRL f.1168avans consolid si rest T 

M.Eminescu SMIS 125026sd 580101Pl art1al2OG22/2002 770 00 00 02 A 125026 58.01.01.58.01.01 997,531.87 0.00 D 6,522,323.84

14-02-2023 Ordin de plata - 
OPFV 2065 D&D CONSTRUCT SRL  f1168 avans consolidsi rest TM Eminescu 

SMIS 125026sd580102Pl art1al2OG22/2002 770 00 00 02 A 125026 58.01.02.58.01.02 5,909,747.70 0.00 D 612,576.14

14-02-2023 Ordin de plata - 
OPFV 2066 D&D CONSTRUCT SRL gbe f.1168 avans consolid si rest 

TMEminescu SMIS125026sd580102Pl art1al2OG22/2002 770 00 00 02 A 125026 58.01.02.58.01.02 612,576.14 0.00 D 0.00

Total rulaje perioada 7,673,322.16 7,673,322.16

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: D&D CONSTRUCT SRL[8277911] [Partener - PJ] Utilizator: Colbea Elena Alina

Criterii buget: 125026 Consolidarea si reastaurarea Teatrului "M.Eminescu"Buget cumulat 20-02-2023 13:19

Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente

Criterii perioada: 01-01-2023 20-02-2023

Criterii articol bugetar: Toate clasificarile bugetare

Criterii obiectiv: Toate investitiile

Municipiul Botosani   

Sold initial debit 0.00 Sold initial credit 0.00

Rulaj curent debit 7,673,322.16 Rulaj curent credit 7,673,322.16

Total sume debit 7,673,322.16 Total sume credit 7,673,322.16

Sold final debitor 0.00 Sold final creditor 0.00

Fisa contului 404 01 00 Furnizori de active fixe sub 1 an (AvanCont 7.3.0.9.5-4.0.62) 1 20-02-2023 13:19

http://192.168.101.3/AvanCont/Interfata/1Start/Frm1Main.aspx?pUrlLink=../../BasicWeb/FrmEntitate.aspx?xt=l_si_eName=FrmNotaContabila_si_aplf=1_si_fNotaContabilaId=-1
http://192.168.101.3/AvanCont/Interfata/1Start/Frm1Main.aspx?pUrlLink=../../BasicWeb/FrmEntitate.aspx?xt=l_si_eName=FrmNotaContabila_si_aplf=1_si_fNotaContabilaId=-1
http://192.168.101.3/AvanCont/Interfata/1Start/Frm1Main.aspx?pUrlLink=../../Rapoarte/FrmRapoarteFisaCont.aspx?pTipIntrareInRaport=1_si_pnClientId=9813_si_psBugetId=230,198,235,119,2318,2323,2341,165,197,237,2313,20,35,37,25,284,1305,43,168,167,214,47,299,1306,6,232,1,253,169,166,236,240,241,256,257,258,289,293,233,46,229,45,2372,300,34,238,243,2343,215,231,296,38,30,32,2325,2359,2361,28,29,56,48,55,2309,286,42,19,17,11,268,267,281,290,294,1301,2310,2316,2320,3,2307,2,255,279,2355,2357,2367,2370,2369,10,14,12,2334,2338,2339,2363,2365,2312,13,278,2327,2344,2347,2349,2353,2351,8,9,44,18,5,21,16,170,23,52,1303,260,273,274,275,50,57,7,39,40,221,4,49,51,2314,220,22,15,196,213,173,195,239,244,245,242,250,254,251,269,271,272,270,276,277,280,285,287,288,291,292,295,297,298,1302,1304,2333,2306,2308,2311,2317,2319,2324,2326,2335,2336,2337,2342,2345,2346,2362,2354,2348,2364,2352,2350,2356,2366,2371,2368,2358,2360,2373,41,_si_pNumeCont=.%20--_si_pCont=0_si_pDataInceput=2023-1-1_si_pDataSfarsit=2023-2-20_si_pValutaCod=-_si_psGrupaDeBuget=19,_si_pnClasificareBugetaraId=0_si_pAnaliticId=0_si_pCodSector=-_si_pCodSF=-_si_pNumeClient=Municipiul%20Botosani%20%20%20_si_pNumeBuget=---Buget
http://192.168.101.3/AvanCont/Interfata/1Start/Frm1Main.aspx?pUrlLink=../../BasicWeb/FrmEntitate.aspx?xt=l_si_eName=FrmNotaContabila_si_aplf=1_si_fNotaContabilaId=838260
http://192.168.101.3/AvanCont/Interfata/1Start/Frm1Main.aspx?pUrlLink=../../BasicWeb/FrmEntitate.aspx?xt=l_si_eName=FrmNotaContabila_si_aplf=1_si_fNotaContabilaId=838260
http://192.168.101.3/AvanCont/Interfata/1Start/Frm1Main.aspx?pUrlLink=../../Rapoarte/FrmRapoarteFisaCont.aspx?pTipIntrareInRaport=1_si_pnClientId=9813_si_psBugetId=230,198,235,119,2318,2323,2341,165,197,237,2313,20,35,37,25,284,1305,43,168,167,214,47,299,1306,6,232,1,253,169,166,236,240,241,256,257,258,289,293,233,46,229,45,2372,300,34,238,243,2343,215,231,296,38,30,32,2325,2359,2361,28,29,56,48,55,2309,286,42,19,17,11,268,267,281,290,294,1301,2310,2316,2320,3,2307,2,255,279,2355,2357,2367,2370,2369,10,14,12,2334,2338,2339,2363,2365,2312,13,278,2327,2344,2347,2349,2353,2351,8,9,44,18,5,21,16,170,23,52,1303,260,273,274,275,50,57,7,39,40,221,4,49,51,2314,220,22,15,196,213,173,195,239,244,245,242,250,254,251,269,271,272,270,276,277,280,285,287,288,291,292,295,297,298,1302,1304,2333,2306,2308,2311,2317,2319,2324,2326,2335,2336,2337,2342,2345,2346,2362,2354,2348,2364,2352,2350,2356,2366,2371,2368,2358,2360,2373,41,_si_pNumeCont=232%2000%2000%2002%20A%2012502%20Avansuri%20acordate%20pentru%20active%20fixe%20corporale_si_pCont=182_si_pDataInceput=2023-1-1_si_pDataSfarsit=2023-2-20_si_pValutaCod=-_si_psGrupaDeBuget=19,_si_pnClasificareBugetaraId=0_si_pAnaliticId=12483_si_pCodSector=02_si_pCodSF=A_si_pNumeClient=Municipiul%20Botosani%20%20%20_si_pNumeBuget=58.01.02-Consolidarea%20si%20restaurarea%20monumentelor%20istorice
http://192.168.101.3/AvanCont/Interfata/1Start/Frm1Main.aspx?pUrlLink=../../BasicWeb/FrmEntitate.aspx?xt=l_si_eName=FrmNotaContabila_si_aplf=1_si_fNotaContabilaId=838259
http://192.168.101.3/AvanCont/Interfata/1Start/Frm1Main.aspx?pUrlLink=../../BasicWeb/FrmEntitate.aspx?xt=l_si_eName=FrmNotaContabila_si_aplf=1_si_fNotaContabilaId=838259
http://192.168.101.3/AvanCont/Interfata/1Start/Frm1Main.aspx?pUrlLink=../../Rapoarte/FrmRapoarteFisaCont.aspx?pTipIntrareInRaport=1_si_pnClientId=9813_si_psBugetId=230,198,235,119,2318,2323,2341,165,197,237,2313,20,35,37,25,284,1305,43,168,167,214,47,299,1306,6,232,1,253,169,166,236,240,241,256,257,258,289,293,233,46,229,45,2372,300,34,238,243,2343,215,231,296,38,30,32,2325,2359,2361,28,29,56,48,55,2309,286,42,19,17,11,268,267,281,290,294,1301,2310,2316,2320,3,2307,2,255,279,2355,2357,2367,2370,2369,10,14,12,2334,2338,2339,2363,2365,2312,13,278,2327,2344,2347,2349,2353,2351,8,9,44,18,5,21,16,170,23,52,1303,260,273,274,275,50,57,7,39,40,221,4,49,51,2314,220,22,15,196,213,173,195,239,244,245,242,250,254,251,269,271,272,270,276,277,280,285,287,288,291,292,295,297,298,1302,1304,2333,2306,2308,2311,2317,2319,2324,2326,2335,2336,2337,2342,2345,2346,2362,2354,2348,2364,2352,2350,2356,2366,2371,2368,2358,2360,2373,41,_si_pNumeCont=232%2000%2000%2002%20A%2012502%20Avansuri%20acordate%20pentru%20active%20fixe%20corporale_si_pCont=182_si_pDataInceput=2023-1-1_si_pDataSfarsit=2023-2-20_si_pValutaCod=-_si_psGrupaDeBuget=19,_si_pnClasificareBugetaraId=0_si_pAnaliticId=12483_si_pCodSector=02_si_pCodSF=A_si_pNumeClient=Municipiul%20Botosani%20%20%20_si_pNumeBuget=58.01.01-Consolidarea%20si%20restaurarea%20monumentelor%20istorice
http://192.168.101.3/AvanCont/Interfata/1Start/Frm1Main.aspx?pUrlLink=../../BasicWeb/FrmEntitate.aspx?xt=l_si_eName=FrmNotaContabila_si_aplf=1_si_fNotaContabilaId=838258
http://192.168.101.3/AvanCont/Interfata/1Start/Frm1Main.aspx?pUrlLink=../../BasicWeb/FrmEntitate.aspx?xt=l_si_eName=FrmNotaContabila_si_aplf=1_si_fNotaContabilaId=838258
http://192.168.101.3/AvanCont/Interfata/1Start/Frm1Main.aspx?pUrlLink=../../Rapoarte/FrmRapoarteFisaCont.aspx?pTipIntrareInRaport=1_si_pnClientId=9813_si_psBugetId=230,198,235,119,2318,2323,2341,165,197,237,2313,20,35,37,25,284,1305,43,168,167,214,47,299,1306,6,232,1,253,169,166,236,240,241,256,257,258,289,293,233,46,229,45,2372,300,34,238,243,2343,215,231,296,38,30,32,2325,2359,2361,28,29,56,48,55,2309,286,42,19,17,11,268,267,281,290,294,1301,2310,2316,2320,3,2307,2,255,279,2355,2357,2367,2370,2369,10,14,12,2334,2338,2339,2363,2365,2312,13,278,2327,2344,2347,2349,2353,2351,8,9,44,18,5,21,16,170,23,52,1303,260,273,274,275,50,57,7,39,40,221,4,49,51,2314,220,22,15,196,213,173,195,239,244,245,242,250,254,251,269,271,272,270,276,277,280,285,287,288,291,292,295,297,298,1302,1304,2333,2306,2308,2311,2317,2319,2324,2326,2335,2336,2337,2342,2345,2346,2362,2354,2348,2364,2352,2350,2356,2366,2371,2368,2358,2360,2373,41,_si_pNumeCont=232%2000%2000%2002%20A%2012502%20Avansuri%20acordate%20pentru%20active%20fixe%20corporale_si_pCont=182_si_pDataInceput=2023-1-1_si_pDataSfarsit=2023-2-20_si_pValutaCod=-_si_psGrupaDeBuget=19,_si_pnClasificareBugetaraId=0_si_pAnaliticId=12483_si_pCodSector=02_si_pCodSF=A_si_pNumeClient=Municipiul%20Botosani%20%20%20_si_pNumeBuget=71.01.01-Consolidarea%20si%20restaurarea%20monumentelor%20istorice
http://192.168.101.3/AvanCont/Interfata/1Start/Frm1Main.aspx?pUrlLink=../../BasicWeb/FrmEntitate.aspx?xt=l_si_eName=FrmNotaContabila_si_aplf=1_si_fNotaContabilaId=838661
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http://192.168.101.3/AvanCont/Interfata/1Start/Frm1Main.aspx?pUrlLink=../../BasicWeb/FrmEntitate.aspx?xt=l_si_eName=FrmNotaContabila_si_aplf=1_si_fNotaContabilaId=838648
http://192.168.101.3/AvanCont/Interfata/1Start/Frm1Main.aspx?pUrlLink=../../BasicWeb/FrmEntitate.aspx?xt=l_si_eName=FrmNotaContabila_si_aplf=1_si_fNotaContabilaId=838648
http://192.168.101.3/AvanCont/Interfata/1Start/Frm1Main.aspx?pUrlLink=../../Rapoarte/FrmRapoarteFisaCont.aspx?pTipIntrareInRaport=1_si_pnClientId=9813_si_psBugetId=230,198,235,119,2318,2323,2341,165,197,237,2313,20,35,37,25,284,1305,43,168,167,214,47,299,1306,6,232,1,253,169,166,236,240,241,256,257,258,289,293,233,46,229,45,2372,300,34,238,243,2343,215,231,296,38,30,32,2325,2359,2361,28,29,56,48,55,2309,286,42,19,17,11,268,267,281,290,294,1301,2310,2316,2320,3,2307,2,255,279,2355,2357,2367,2370,2369,10,14,12,2334,2338,2339,2363,2365,2312,13,278,2327,2344,2347,2349,2353,2351,8,9,44,18,5,21,16,170,23,52,1303,260,273,274,275,50,57,7,39,40,221,4,49,51,2314,220,22,15,196,213,173,195,239,244,245,242,250,254,251,269,271,272,270,276,277,280,285,287,288,291,292,295,297,298,1302,1304,2333,2306,2308,2311,2317,2319,2324,2326,2335,2336,2337,2342,2345,2346,2362,2354,2348,2364,2352,2350,2356,2366,2371,2368,2358,2360,2373,41,_si_pNumeCont=770%2000%2000%2002%20A%2012502%20Finantarea%20de%20la%20buget_si_pCont=768_si_pDataInceput=2023-1-1_si_pDataSfarsit=2023-2-20_si_pValutaCod=-_si_psGrupaDeBuget=19,_si_pnClasificareBugetaraId=0_si_pAnaliticId=12483_si_pCodSector=02_si_pCodSF=A_si_pNumeClient=Municipiul%20Botosani%20%20%20_si_pNumeBuget=58.01.02-Consolidarea%20si%20restaurarea%20monumentelor%20istorice
http://192.168.101.3/AvanCont/Interfata/1Start/Frm1Main.aspx?pUrlLink=../../BasicWeb/FrmEntitate.aspx?xt=l_si_eName=FrmNotaContabila_si_aplf=1_si_fNotaContabilaId=838649
http://192.168.101.3/AvanCont/Interfata/1Start/Frm1Main.aspx?pUrlLink=../../BasicWeb/FrmEntitate.aspx?xt=l_si_eName=FrmNotaContabila_si_aplf=1_si_fNotaContabilaId=838649
http://192.168.101.3/AvanCont/Interfata/1Start/Frm1Main.aspx?pUrlLink=../../Rapoarte/FrmRapoarteFisaCont.aspx?pTipIntrareInRaport=1_si_pnClientId=9813_si_psBugetId=230,198,235,119,2318,2323,2341,165,197,237,2313,20,35,37,25,284,1305,43,168,167,214,47,299,1306,6,232,1,253,169,166,236,240,241,256,257,258,289,293,233,46,229,45,2372,300,34,238,243,2343,215,231,296,38,30,32,2325,2359,2361,28,29,56,48,55,2309,286,42,19,17,11,268,267,281,290,294,1301,2310,2316,2320,3,2307,2,255,279,2355,2357,2367,2370,2369,10,14,12,2334,2338,2339,2363,2365,2312,13,278,2327,2344,2347,2349,2353,2351,8,9,44,18,5,21,16,170,23,52,1303,260,273,274,275,50,57,7,39,40,221,4,49,51,2314,220,22,15,196,213,173,195,239,244,245,242,250,254,251,269,271,272,270,276,277,280,285,287,288,291,292,295,297,298,1302,1304,2333,2306,2308,2311,2317,2319,2324,2326,2335,2336,2337,2342,2345,2346,2362,2354,2348,2364,2352,2350,2356,2366,2371,2368,2358,2360,2373,41,_si_pNumeCont=770%2000%2000%2002%20A%2012502%20Finantarea%20de%20la%20buget_si_pCont=768_si_pDataInceput=2023-1-1_si_pDataSfarsit=2023-2-20_si_pValutaCod=-_si_psGrupaDeBuget=19,_si_pnClasificareBugetaraId=0_si_pAnaliticId=12483_si_pCodSector=02_si_pCodSF=A_si_pNumeClient=Municipiul%20Botosani%20%20%20_si_pNumeBuget=58.01.02-Consolidarea%20si%20restaurarea%20monumentelor%20istorice


ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI

MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind modificarea HCL nr. 420/23.09.2022 pentru aprobarea proiectului ,,Consolidarea ~i

restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Boto~ani” ~i a cheltuielilor legate de acest proiect

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTO$ANI,

analizând propunerea domnului Primar Cosmin-lonut Andrei privind aprobarea proiectului
,,Consolidarea ~i restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Boto~ani” ~i a cheltuielilor legate de
proiect

vãzând raportul de specialitate comun al Directorului Economic, al Directiei de Dezvoltare
Localã ~i al Serviciului Investitii nr. l1’JT 7938/12.12.2022, privind proiectul ,,Consolidarea ~i
restaurarea Teatrului Mihal Eminescu Boto~ani” ~i a cheltuielilor legate de proiect, precum ~i
raportul de avizare a! comisiei de specialitate a Consiliului Local,

conform Ordonantei de urgen~ä a Guvernului nr. 40/2015, privind gestionarea financiarä a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificärile ~i completãrile
ulterioare ~i Ordonantei de urgen~a a Guvernului nr. 114/2018, privind instituirea unor mãsuri In
domeniul investitiilor publice ~i a unor mãsuri fiscal-bugetare, modificarea ~i completarea unor acte
normative ~i prorogarea unor termene, cu modificärile ~i completarile ulterioare,

având In vedere Ghidul Solicitantului Conditii Specifice de accesare a fondurilor pentru Axa
Prioritarã 5 - Imbunãtätirea mediului urban ~i conservarea, protectia ~i valorificarea durabilã a
pratrimoniului cultural, Prioritatea de Investitii 5.1. — Conservarea, protejarea, promovarea ~i
dezvoltarea patrimoniului natural ~i cultural, aferent apelului de proiecte POR
/2018/5/5. 1/BI/proiecte nefinalizate,

in temeiul art. 129 aIm. (2) lit. b) ~i aIm. (4) lit. d) din Ordonanta de urgen~a a Guvernului nr.
57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificärile ~i completärile ulterioare,

in temeiul art. 196 aIm. (1) lit, a) din Ordonanta de urgen~ã a Guvernului nr. 57 din 3 julie
2019 privind Codul administrativ, publicata In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5
iulie 2019, cu modificärile ~i completãrile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art.1. Se aproba modificarea valorii proiectului ,,Consolidarea ~i restaurarea Teatrulul
Mihai Eminescu Boto~ani” In vederea finantarii acestuia In cadrul Programului Operational
Regional 20 14-2020, Axa prioritarä 5 - Imbunätätirea mediulul urban ~i conservarea, pretectia ~i
valorificarea durabilã a pratrimoniului cultural, Prioritatea de Investitii 5.1. Conservarea,
protejarea, promovarea ~i dezvoltarea patrimoniului natural ~i cultural, apel de proiecte POR
/2018/5/5. 1/BI/proiecte nefinalizate,

Art. 2. Se aprobä valoarea totalà a proiectului ,,Consolidarea ~i restaurarea Teatrului
Mihai Eminescu Boto~ani” in cuantum de 74.024.904,51 Id, respectiv 14.963.595,01 euro (1 euro =

4,9470 lei, conform cursului euro la data de 30.03.2022), conform Devizului general Intocmit de
proiectant SC Novartis SRL Oradea.

,.o IW.k
~.



Art.3. Se aprobã contributia proprie In proiect a Municipiului Boto~ani de 5 1.648.895,32 lei,
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului In sumA de 51.192.242,07, cat ~i
contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, In cuantum de 456.653,25 lei reprezentând
cofinantarea proiectului ,,Consolidarea ~i restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botosani”.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe cc pot apArea pe durata implementãrii
proiectului ,,Consolidarea ~i restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Boto~ani”, pentru
implementarea proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetul local.

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului in
conditiile rambursãrii/ decontärii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Primarul municipiului Boto~ani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura
ducerea Ia indeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

PRESEDINTE DE 5EDINTA,
Consilier,

Macovel

CONTRASEMNEAZA,
Secretar general,
loan Apostu

Boto~ani, 22 decembrie 2022
Nr. 593

Ada



 

 

 

 
ACT ADIŢIONAL NR. 2 

 
la Contractul de finanţare nr. 3348/ 25.10.2018 pentru proiectul  

„Consolidarea si restaurarea Teatrului ”Mihai Eminescu” Botosani”  
cod SMIS 125026 

 
 
 

În temeiul art. 9 – Modificări și completări din Contractul de finanțare – Condiții generale, 
 
Ministerul  Dezvoltării,  Lucrărilor Publice  și Administrației, în calitate de Autoritate 
de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. 
Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, cod poștal: 050706, telefon 
037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin Domnul CSEKE 
ATTILA, Ministrul  Dezvoltării,  Lucrărilor Publice  și Administrației, denumit în cele ce 
urmează AM 

 
şi          
 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, cu sediul în str. Lt. Drăghescu, nr. 9, 
Municipiul Piatra Neamţ, județul Neamţ, România, cod poștal 610125, telefon: 
0233218071, fax: 0233218072, poștă electronică: oipor@adrnordest.ro, cod fiscal: 
11616139, reprezentat prin Domnul Vasile ASANDEI, Director General, în calitate de 
Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 (POR), denumită 
în cele ce urmează OI 
 
şi 
 
MUNICIPIUL BOTOSANI, cod de identificare fiscală 3372882, cu sediul în Str. Piata 
Revoluției, nr. 1, Municipiul Botoșani, județul Botosani, România, cod poștal 710236, 
telefon 0231502200, fax 0231531595, poștă electronică: proiecte@primariabt.ro, 
reprezentat legal prin Domnul Cosmin – Ionut ANDREI, Primar, identificat prin CI seria 
XT nr. 927232, CNP 1810617226774, în calitate de Beneficiar al finanțării,  
 
au convenit încheierea prezentul Act Adițional, în următoarele condiții: 
 
Articolul I. Clauzele contractului, Condiţii generale, se modifică după cum urmează: 
 
(1) Articolul 3 - „Valoarea Contractului”, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
(1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 74.024.904,51 lei 
(saptezecisipatrumilioanedouazecisipatrumiinouasutepatruleisicincizecisiunubani), 
după cum urmează:  
 
 

 
Valoarea 

totală 
Valoarea 

totală eligibilă 

Valoare totala 
contributie 

publica 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoarea 
cofinanţării 
eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv TVA 

 (lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MUNICIPIUL 
BOTOȘANI 74.024.904,51 22.832.662,44 22.832.662,44 19.407.763,09 85,00 2.968.246,10 13,00 456.653,25 2,00 51.192.242,07 

 

 



 

 

 

 
Articolul II. Anexa 2 - „Cererea de finanţare și anexele acesteia” la contractul de 
finanţare, se modifică și este inclusă ca Anexa nr. 1 la prezentul act aditional, după cum 
urmează: 
 
Secțiunea „Plan de achiziții” se modifică și va avea conținutul din cererea de finanțare 
modificată anexată la prezentul act adițional. 
 
Secțiunea „Activități previzionate” se modifică și va avea conținutul din cererea de 
finanțare modificată anexată la prezentul act adițional. 
 
Secțiunea „Buget – Activități și cheltuieli” se modifică și va avea conținutul din cererea 
de finanțare modificată anexată la prezentul act adițional. 
 
Secțiunea „Graficul de rambursare” se modifică și va avea conținutul din cererea de 
finanțare modificată anexată la prezentul act adițional. 
 
 
Articolul III. Anexa 3 – ,,Bugetul proiectului” la contractul de finanţare se modifică si 
este inclusă ca Anexa nr. 2 la prezentul act adițional. 
 
 
Articolul IV. Anexa 4 - „Graficul cererilor de prefinanțare / rambursare / plată” la 
Contractul de finanţare se modifică și este inclusă ca Anexa nr. 3 la prezentul act 
adiţional. 
 
 
Articolul V. Dispoziţii finale 
(1) Toate celelalte prevederi ale Contractului şi anexelor acestuia rămân neschimbate. 
(2) Prezentul Act Adiţional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din 
care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI şi un exemplar pentru Beneficiar. 
(3) Prezentul Act Adiţional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte. 
 
 
 

Pentru Beneficiar Pentru Organismul Intermediar  
Nume: Cosmin – Ionut ANDREI Nume: Vasile ASANDEI 
Funcţia: Primar Funcţia: Director General 
Semnătura: Semnătura: 
Data: Data: 
 
 
 
 

 

Pentru AM  
Nume: CSEKE ATTILA  
Funcţia: Ministrul  Dezvoltării,  Lucrărilor 
Publice  și Administrației 

 

Semnătura:  
Data:  

 
 
 
 
 
 



MDRAPFE 
PO.DM.POR 
Procedura de monitorizare 
 
Emitent: AM POR / DMP 

PO.DGPOR.DMP.1 

Ediţia I 
Revizuire 1 
Data  2017 

 

Anexa 2 – Raportul de progres al beneficiarului   1 din 22 

PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 – Raportul de progres al beneficiarului 
 
Nr. 2738/ 31.01.2023 
 

Raport progres nr. 17 
 
 
I. Prezentare generală   
 

Axa prioritară 
Prioritate de investiție 

Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 
Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, 
protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a 
identității culturale 

Titlu proiect  Consolidarea și restaurarea Teatrului "Mihai Eminescu" 
Botoșani 

Beneficiar  MUNICIPIUL BOTOȘANI 

Cod SMIS  125026 

Perioada de raportare 25.10.2018 – 24.01.2023 

Regiunea de Dezvoltare/ Locația 
proiectului 

Regiunea de Dezvoltare Nord-Est / Municipiul Botoșani 

Data de începere a perioadei de 
implementare  

25.10.2018 

Data de finalizare a perioadei de 
implementare  

31.12.2023 

 
II. Detalii despre beneficiar 
 
Beneficiar  MUNICIPIUL BOTOȘANI 
Adresa / sediu Piața Revoluției nr. 1, 710236, Municipiul Botoșani, Județul Botoșani 
Tel. 0231502200    Fax 0231531595   E-mail primaria@primariabt.ro 
Manager Proiect: Petru Cătălin Fetcu – Director Executiv Direcția de Dezvoltare Locală  
Reprezentant legal: Cosmin Ionuț Andrei 
 
III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului 1  

   

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
Consolidarea, restaurarea, reabilitarea și amenajarea Teatrului „Mihai Eminescu” în 
vederea impulsionării dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea 
patrimoniului cultural al municipiului Botoșani, implicit a Regiunii Nord –Est. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Consolidarea structurii de rezistență a clădirii, în conformitate cu recomandările din 
Expertiza tehnică și conform soluției stabilite în DALI, realizate în 2018. 

                                                 
1 Conform secţiunii Obiectivele proiectului din Anexa ...: Cererea de finanţare la contractul de 
finanţare,  

X  Raport Trimestrial  

   Raport Final  
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2. Consolidarea elementelor structurale ale clădirii monument istoric Teatrul „Mihai 
Eminescu” din Botoșani în conformitate cu normele în vigoare privind siguranța clădirilor 
publice. 
3. Restaurarea și amenajarea spațiilor interioare și a fațadelor exterioare ale clădirii 
monument istoric Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani, cu respectarea standardelor 
privind siguranța și protecția contra incendiilor și a standardelor privind facilitarea 
accesului persoanelor cu dizabilități în clădirile publice. 
4. Restaurarea componentelor artistice interioare și exterioare ale clădirii, respectând, în 
măsura posibilităților, trăsăturile arhitectonice ale construcției originale. 
5. Reabilitarea instalațiilor și dotarea spațiilor interioare ale Teatrului „Mihai Eminescu” 
din Botoșani cu echipamentele și instalațiile necesare pentru desfășurarea activităților 
specifice. 
6. Realizarea activităților pentru digitizarea Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani 
7. Promovarea valorii culturale și a potențialului turistic al Teatrului „Mihai Eminescu” din 
Botoșani, prin integrarea sa în circuitul cultural-artistic din regiunea Nord-Est. 
8. Diseminarea și promovarea proiectului prin intermediul unor activități de informare și 
publicitate. 

 

 DA NU Observații/Descriere 

Este proiect care se supune 
ajutorului de stat? 

 NU N/A 

Este proiect care se supune 
regulii de minimis? 

 NU N/A 

Este proiect generator de 
venituri? 

 NU N/A 

 
IV. Stadiul implementării proiectului 

 
IV.1. Stadiul activităților prevăzute în contract2   

Activitățile proiectului 

(conform listei de activități contractate)  

Grad de realizare 

Complet Parțial % 

 I Activitate derulată anterior depunerii cererii de finanțare  
Activitatea nr. 1: Realizarea Dosarului cererii de finanțare 
aferente proiectului nefinalizat 
1.1 Realizarea Dosarului cererii de finanțare aferente proiectului 
nefinalizat 

100%  

  I Activitate derulată anterior depunerii cererii de finanțare  
Activitatea nr. 2: Derularea activităților aferente Contractului de 
finanțare nr. 3798 din 13.08.2013 

  

2.1. Pregătirea unității de implementare a proiectului și realizarea 
managementului proiectului 

100%  

                                                 
2Se vor descrie toate activitățile din  contractul de finanțare  
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2.2. Realizarea procedurii de achiziție a serviciilor de management 
al proiectului, finalizată prin încheierea contractului de prestări 
servicii 

100%  

2.3 Realizarea procedurii de achiziție finalizată cu încheierea 
Contractului de prestări servicii Diriginție de șantier 

100%  

2.4 Realizarea procedurii de achiziție lucrări de consolidare și 
restaurare, finalizată prin încheierea contractului de lucrări 

100%  

2.5 Realizarea lucrărilor de consolidare și restaurare a Teatrului 
Mihai Eminescu 

 16,80% 

2.6 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea 
proiectantului 

 16,80% 

2.7 Asistența din partea dirigintelui de șantier  16,80% 

2.8 Derularea activității de informare și promovare  82% 

I Activitate derulata anterior depunerii cererii de finanțare  
Activitatea nr. 3 - Întocmire DALI, Pth, documentații și avize 
pentru Componenta de Consolidare 

  

 

3.1 Întocmire DALI, Pth, documentații și avize pentru Componenta 
de Consolidare 

100%  

II Activitatea nr. 1 - Lucrări construcții consolidare Componenta 
nouă 

  

1.1. Pregătirea documentației, demararea procedurii de achiziție și 
semnarea contractului de prestări servicii de dirigenție de șantier 

100%  

1.2. Pregătirea documentației, demararea procedurii de achiziție și 
semnarea contractului de asistență din partea proiectantului 

100%  

1.3 Pregătirea documentației, demararea procedurii de achiziție și 
semnarea contractului de lucrări pentru componenta nouă de 
consolidare 

100%  

 II Activitatea nr. 2 - Realizarea lucrărilor de construcție aferente 
Componentei noi de consolidare 

  

2.1. Realizarea serviciilor de supervizare a lucrărilor de către 
Dirigintele de șantier aferente Componentei noi de consolidare  

100%  

2.2. Realizarea serviciilor de asistență tehnică din partea 
proiectantului aferente Componentei noi de consolidare 

100%  

2.3. Realizarea de construcții aferente Componentei noi de 
consolidare 

100%  

 II Activitatea nr. 3 - Reluarea și finalizarea lucrărilor de 
construcție aferente Componentei nefinalizate 

  

3.1. Pregătirea documentației, demararea procedurii de achiziție și 
semnarea contractului de servicii de proiectare pentru revizuire și 
actualizare proiect nr. 2088/2017 și Asistență tehnică din partea 
proiectantului în perioada de execuție a lucrărilor, verificare 
proiect tehnic pentru Consolidare și restaurare Teatrul ”Mihai 
Eminescu” Botoșani 

 

 

100% 

 

3.2. Pregătirea documentației, demararea procedurii de achiziție și 
semnarea contractului de prestări servicii de diriginție de șantier 
aferente Componentei nefinalizate 

100%  
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3.3. Pregătirea documentației, demararea procedurii de achiziție și 
semnarea contractului de lucrări aferente Componentei nefinalizate 

100%  

3.4. Elaborarea Proiectului Tehnic revizuit și obținerea avizelor 
necesare obiectivului investiție 

100%  

3.5. Avizarea proiectului tehnic de către verificatori atestați 100%  

3.6. Reluarea serviciilor de supervizare a lucrărilor de către 
Dirigintele de șantier aferente Componentei proiectului nefinalizat 

 10% 

3.7. Reluarea serviciilor de asistență tehnică din partea 
proiectantului aferente Componentei proiectului nefinalizat 

 10% 

3.8. Realizarea lucrărilor de construcții aferente Componentei 
nefinalizate 

 10% 

Activitatea nr. 4 - Realizarea activităților de digitizare   

4.1. Realizarea activităților de digitizare: scanarea 3D, procesarea 
datelor și crearea fișei de metadate 

 0% 

Activitatea nr. 5 - Realizarea acțiunilor de informare și 
promovare aferente proiectului 

  

5.1 . Realizarea acțiunilor de informare și promovare aferente 
proiectului 

           50% 

Activitatea 6. Realizarea activităților de monitorizare   

6.1 Monitorizarea și evaluarea proiectului  32% 
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IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții3  
 

Tipul 
achiziției 

Procedura 
aplicată 

Valoarea 
estimată 

CF 

Valoarea 
contractată 

Data publicării 
în SEAP(inclusiv 
nr. SEAP)/Data 
publicării anunț 
în ziar/Data 
transmiterii 
cererii de 
ofertă 

Data 
estimată 

de 
finalizare 

a 
procedurii 

Data semnării 
contractului 

(Inclusiv nr. SEAP 
atribuire) 

Durata 
contractului 

Stadiul aplicării 
procedurii 
1.Finalizată  
(Nr. contract+ Sc 
câștigătoare) 
2. În grafic 
3.Intârziată(bifează  
motive din tabel) 
4. Anulată* 

Servicii de 
verificare 

Proiect tehnic 
Teatrul Mihai 

Eminescu 

Achiziție 
directă 

1-7.000,00 

 

 

 

2-20.500,00 

 

 

3-7.000,00 

 

4-7.000,00 

 

 

5-6.500,00 

 

 

6-6.500,00 

 

7-6.500,00 

 

1- 7.000,0 

 

 

 

2- 20.500,0 

 

 

3- 7.000,0 

 

4- 7.000,0 

 

 

5- 6.500,0 

 

 

6- 6.500,0 

 

7- 6.500,0 
Total 61.000  

(72.590 cu TVA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu este cazul 
 

1-Aprilie 
2012 

 
 

2-Aprilie 
2012 

 
3-Aprilie 

2012 
 

4-Aprilie 
2012 

 
 

5-Aprilie 
2012 

 
6-Aprilie 

2012 
 
7-Mai 2013 

1-10.04.2012 
 

 
 

2-10.04.2012 
 
 

3-10.04.2012 
 
 

4-10.04.2012 
 
 
 

5-10.04.2012 
 
 

6-10.04.2012 
 

 
7-27.05.2013 

 

1-30 ZILE 
 

 
 

2-30 ZILE 
 

 
3-30 ZILE 

 
 

4-30 ZILE 
 

 
 

5-30 ZILE 
 
 

6-30 ZILE 
 

 
7-30 ZILE 

 

1.Finalizată 
Contractele nr.: 
1-8274/10.04.2012-SC 

CONSUS SRL 

2-8271/10.04.2012-SC 

ADRIANA SRL 

3-8273/10.04.2012-SC 

ROBOT SRL 

 

4-8445/11.04.2012-SC 

ELMAS SRL 

 

5-8275/10.04.2012-SC 

AVA CONSULTING SRL 

 

6-8272/10.04.2012-PFA 

IORDACHE PAUL 

 

7-2941/27.05.2013-I.I. 
ZAHARIA CONSTANTIN 

                                                 
3 Conform Anexei ……..: Cererea de finanțare la contractul de finanţare, secţiunea Achiziţii derulate în cadrul proiectului 
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Achiziție 
servicii de 
realizare 
Expertiză 

tehnică, studiu 
de trafic, DALI 

și ACB 

 
 
 

Achiziție 
directă 

 
 
 

16.120 

 
 

16.120  
(19.182,80 cu 

TVA) 

 
 

 
Aprilie 2013 

 
 
 

15 Aprilie 
2013 

 
 
 

15 Aprilie 2013 

 
 

 
3 luni 

 

 

1. Finalizată 

Contract nr. 

9584/15.04.2013 

SC NORD PROIECT SA 

Realizarea 
Proiectului 

Tehnic, DTAC, 
DT, DTOE și 
verificare 

proiect pentru 
Teatrul Mihai 

Eminescu 

 
Cerere de 
oferte/ 

Procedură 
simplificată 

 
 
 

354.500  

 
 

300.000  
(357.250 cu 

TVA) 

 
Data publicării 

în SEAP-
28.12.2011 

Invitație de 
participare nr. 
319068/ 
28.12.2011 

Februarie 
2012 

Data semnării 

contractului: 

14.02.2012 

Anunț de atribuire 

SEAP: 

149190/24.02.2012 

90 ZILE 

1.Finalizată 
Contract nr. 

3943/14.02.2012 

SC NORD PROIECT SA 

 
 

Servicii de 
consultanță în 
implementarea 

proiectului 

 
 
 

Achiziție 
directă 

 
 
 

65.000 

 
 
 

64.500 

Invitația de  
participare nr. 
28815/ 
05.12.2013 

Noiembrie 
2013 

23.12.2013 

Notificarea de 
atribuire la 

cumpărarea directă 
publicată în SEAP cu 

nr. 
71872/23.12.2013 

Pe toată 
perioada de 
implementare 
a proiectului 

1. Finalizată 

Contract nr. 

30265/23.12.2013 

SC AVENSA CONSULTING 
SRL 

 
 

Servicii de 
dirigenție de 

șantier 

 
 
 

Achiziție 
directă 

 
 
 

106.210 

 
 
 

103.900 
(123.641 cu 

TVA) 

Invitația de  
participare nr. 
29393/ 
12.12.2013 

Decembrie 
2013 

Data semnării 

contractului: 

16.12.2013 

Notificarea de 
atribuire la 

cumpărarea directă 
publicată în SEAP, 

nr. 
70495/16.12.2013 

Pe toată 
perioada de 
implementare 
a proiectului 

1. Finalizată 

Contract nr. 

29664/16.12.2013 

SC TECHNICAL 
ASSISTANCE SRL 
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Prestarea 

serviciilor de 
asistență 

tehnică din 
partea 

proiectantului 

Cerere de 
ofertă 

30.000 
25.000  

(29.750 cu TVA) 

Data publicării 
în SEAP- 

28.12.2011 
Invitație de 
 participare nr. 
319068/ 
28.12.2011 

Decembrie 
2013 

Data semnării 

contractului: 

14.02.2012 

Anunț de atribuire 

SEAP: 

149190/24.02.2012 

Pe toată 
perioada de 
implementare 
a proiectului 

1. Finalizată 
Contract nr. 
3943/14.02.2012 
încheiat cu SC NORD 
PROIECT SA 

Lucrări de 
construcții - 
reabilitare 

modernizare 
Teatru Mihai 

Eminescu 

Cerere de 
ofertă 

16.700.281,40 
16.517.000  

(19.509.974,60) 

Data publicării 
în SEAP -

16.10.2013 
 Invitație de 
participare  nr. 
354837/ 
16.10.2013  

Decembrie 
2013 

Data semnării 

contractului: 

15.07.2014 

Anunț de atribuire 

SEAP: 

180072/17.07.2014 

17 luni de la 
data de 
24.07.2014 

1. Finalizată 
Contract nr. 

17637/15.07.2014 
încheiat cu SC. VICTOR 

CONSTRUCT SRL 

 
 

Lucrări 
consolidare 
Teatru Mihai 

Eminescu 
Botoșani 

 
 

Cerere de 
oferte/ 

Procedură 
simplificată 

 
 
 

2.894.960,68 

 
 
 

2.871.120,11 
fără TVA 

(3.448.542,08 
cu TVA) 

 
Data publicării 
în SEAP – 
11.02.2019 
Anunț de 
participare nr. 
SCN1037389/ 
11.02.2019 

 

 
 
 

Mai 2019 

 
Data semnării 
contractului: 
14.05.2019 

Anunț de atribuire 

SEAP: 

SCN1016236/ 
14.05.22019 

 
6 luni de la 
emiterea 
ordinului de 
începere a 
lucrărilor(nr.1
4400/30.05. 
2019) 

 

 
 
 

1. Finalizată Contract 
nr. 12794/14.05.2019 

încheiat cu SC LDC 
TRUST CONSTRUCTII MV 

SRL 

 
 
 

Servicii de 
dirigenție de 

șantier 
aferente 

componentei 
de consolidare 

 
 
 
 

Achiziție 
directă 

 
 
 
 
 

130.521,98 

 
 
 
 
 

109.682,34 
(130.521,98 cu 

TVA) 

 
 
 
Data publicării 
în SEAP – 
17.04.2019 
Anunț de 
participare nr. 
1073780/ 

17.04.2019 

 
 
 
 
 

Mai 2019 

 
 
 
 

Data semnării 
contractului: 
21.05.2019 

Anunț de atribuire 
SEAP: DA23023437/ 

14.05.2019 

Pe perioada 
de 
implementare 
a contractului 
de execuție 
lucrări, 
predarea 
cărții tehnice, 
cât și pe 
perioada de 
garanție 
tehnică a 
lucrării (până 
la semnarea 

 
 
 
 

1. Finalizată  
Contract nr. 

13475/21.05.2019 
încheiat cu SC Q TEST 

SA  
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Procesului 
verbal de 
recepție 
finală, 
acceptat de 
Beneficiar 
fără obiecții) 

 
Servicii de 
asistență 

tehnica din 
partea 

proiectantului 
pentru 

componenta 
de consolidare 

 
 

Negociere 
fără 

publicare 

 
 
 

117.987,63 

 
 
 

130.000 lei fără 
TVA 

(154.700,00 cu 
TVA) 

 
 
 

10.04.2017 

 
 
 

Mai 2017 
 
 

 
 
 

10.05.2017 
 

 
De la data 

semnării până 
la restituirea 

sau, după caz, 
reținerea 

garanției de 
bună execuție 

1. Finalizată  
SC PROIECT BOTOSANI 

SRL, Contract nr. 
11116/ 

10.05.2017 ce include 
atât servicii de 

proiectare, cât și 
servicii de asistență 
tehnică din partea 

proiectantului 

Prestarea 
serviciilor de 
digitizare a 

Teatrului Mihai 
Eminescu 

 
 

Achiziție 
directă 

 
 

55.918,10 

 
 
- 

 
 

Februarie 2023 

 
 

Februarie 
2023 

 
 

Februarie 2023 

 
 

- 

 
 

2. În grafic 
 

 
 

Servicii de 
promovare 

 
 

Achiziție 
directă 

 
 

10.000 

 
 

6.805 
(8.097,95 cu 

TVA) 

 
Data publicării 
în SEAP – 
17.05.2019 
Anunț de 
participare nr. 
ADV1079740/ 

17.05.2019 

 
 

Mai 2019 
 

 
Data semnării 
contractului: 
04.06.2019 

Anunț de atribuire 
SEAP: DA2316478/ 

24.05.2019 

 
 

31 luni   

 
1. Finalizată  
Contract nr. 

14801/04.06.2019 
încheiat cu SC LEMINGS 

SRL  
 

 
Cheltuieli de 
informare, 

comunicare și 
publicitate 

 
 

Achiziție 
directă 

 
 
 

10.000 

 
 
 

7.660 
(9.115,40 cu 

TVA) 

 
Data publicării 
în SEAP – 
13.05.2019 
Anunț de 
participare nr. 
ADV1078132/ 
13.05.2019 

 
 

Mai 2019 
 

 
Data semnării 
contractului: 
04.06.2019 

Anunț de atribuire 
SEAP: DA23089274/ 

21.05.2019 

 
 

30 luni 

 
1. Finalizată  
Contract nr. 

14800/04.06.2019 
încheiat cu SC LEMINGS 

SRL  
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Achiziție 
dotări 

Licitație 
deschisă 

 
2.076.261,41 

 
- 

 
Februarie 2022 

 
Mai 2022 

 
Mai 2022 

 
- 

 
3. Întârziată 

 

Servicii de 
proiectare 

pentru 
revizuire si 
actualizare 
proiect nr. 

2088/2017 si 
Asistenta 

tehnica din 
partea 

proiectantului 
in perioada de 

execuție a 
lucrărilor 
pentru 

Consolidare si 
restaurare 

Teatrul 
”Mihai 

Eminescu” 
Botosani 

 
 
 
 

Licitație 
deschisă 

 
 
 
 

340.816,00 

 
 
 
 

286.400,00 
(340.816,00 cu 

TVA) 
 

 
 
 
 
Data publicării 
în SEAP – 
05.05.2020 
Anunt de 
participare 
CN1020869/ 
05.05.2020 

 
 
 
 
 

Iulie 2020 

 
 
 
 

Anunt de atribuire 
nr. 

CAN1037479/16.07.
2020 

 
 
 
 

Et. I – 120 zile 
Et. II – Pe 
toată per. 
execuției 
lucrărilor 

 
 
 
 

1. Finalizată 
Contract nr. 
15094/15.07.2021 
încheiat cu Asocierea 
SC NOVARTIS SRL – 
lider de asociere – SC 
CALORIA SRL - asociat 

Achiziția 
serviciilor de 
verificare a 
proiectului 
tehnic de 

către 
verificatori 

independenți 

 
 
 

Achiziție 
directă 

 
 
 

39.850,00 

 
 
 

39.850,00 
 

 
 
Data publicării 
în SEAP – 
16.11.2020 
Anunț publicitar 
ADV 1184150/ 
16.11.2020 

 
 

Decembrie 
2020 

 
 

DA 26939857/ 
02.12.2020 

 

 
 
 

20 Zile 

 
1. Finalizată 
Contract nr. 
25371/11.12.2020 
încheiat cu SC SAT CCH 
DEVELOPMENT SRL 

Lucrări de 
construcții – 
componenta 
nefinalizată 

Licitație 
deschisă 

 
51.155.481,08 

 
42.987.799,23 
(51.155.481,09 

cu TVA) 

Data publicării 
în SEAP -

29.06.2022, 
Anunț de 

participare 
SCN1032314/ 

 
26.09.202

2 

 
-Anunț atribuire 
CAN1089672/ 
19.10.2022 

 
Până la 

31.12.2023 

 
1. Finalizată 
Contract nr. 
24672/10.10.2022 
încheiat cu Asocierea 
D&D CONSTRUCT SRL – 
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29.06.2021 SC AEDIFICIUM 
PROJEKTENTWICKLUNG 
SRL 

Asistență 
tehnică – 

diriginție de 
șantier – 

componenta 
nefinalizată 

 
Cerere de 
oferte/ 

Procedură 
simplificată 

 
 

339.578,40 

 
 

285.360 
(339.578,40 cu 

TVA) 

 
Data publicării 
în SEAP – 
20.01.2022 
Anunț de 
participare nr. 
SCN1100084/ 
20.01.2022 

 

 
 

10.10.202
2 

 
 

-Anunț atribuire 
CAN1089672/ 
19.10.2022 

 
 

Până la 
31.12.2023 

 
 

1. Finalizată 
Contract nr. 25632, 
încheiat cu SC Medos 
Construct & Consulting 
SRL 

 

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor 
 

La data prezentului raport de progres încă nu am primit Actul Adițional privind modificarea planului de achiziții, bugetului proiectului, a 
graficului de activități și a graficului cererilor de rambursare, semnat. 
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IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului 

Nr.
crt 

Denumire contract Pondere din 
total 

proiect (%)* 

Stadiul 
implementării 

(Procent valoric din 
total contract 
executat)** 

(%) 

Stadiu total 
contract 

(pondere X 
procent 
stadiu) 

(%) 

0 1 2 3 4 (col.2 x 
col.3) 

I – Contracte semnate anterior depunerii cererii de finanțare 

1 Verificare proiect 0,31% 100% 0,31% 

2 Realizare documentație tehnico-economică 
și consultanță scriere proiect 

0,08% 100% 0,08% 

3 Consultanță management de implementare 0,07% 100% 0,07% 

4 Asistență tehnică – diriginție de șantier 0,53% 100% 0,53% 

5 Realizare proiect tehnic, DTAC, DT, DTOE 
și verificatori proiect 

1,42% 100% 1,42% 

6 Asistență tehnică din partea proiectantului 0,13% 100% 0,13% 

7 Lucrări de construcții 84,37% 16,8% 14,17% 

    16,71% 

II – Contracte semnate în cadrul proiectului 

1 Lucrări de consolidare 5,98% 100% 5,98% 

2 Dirigenție de șantier aferent componentei de 

consolidare 
0,23% 81,54% 0,19% 

 
3 
 

Servicii de asistență tehnica din partea 
proiectantului pentru componenta de 
consolidare 

 
0,27% 

 
19,40 

 
0,06 

4 Servicii de digitizare 0,10% 0% 0% 

5 Servicii de promovare 0,02% 0% 0% 

6 Informare și publicitate 0,02% 100% 0,02% 

7 Dotări 3,47% 0% 0% 

8 Proiectare/Asistență tehnică  0,59% 89,74% 0,53% 

9 Verificarea proiectului tehnic 0,07% 100% 0,07% 

10 Lucrări de construcții – componenta 
nefinalizată 

88,66 1,38 1,23 

11 Dirigenție de șantier 0,59% 3,86 0,03 

  100%  8,11% 

Progresul proiectului (%): 24,82% 
(I + II) 

*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la 
valoarea totală a proiectului mai puțin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea 
contractului de finanțare 
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** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate şi acceptate de dirigintele de șantier 
si/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate și recepționate. 
Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract. 
Atenție! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0% 
 
IV.4 Evidența echipamentelor achiziționate 
 
Până la această dată nu au fost achiziționate echipamente / dotări. 
 

Echipamente/Mijloace de transport 
achiziționate până la data raportării: 

Eligibil/ 
neeligibil 

Nr. 
Bucăți 

Serie / Nr. inventar 

N/A  ........ .......... 

........  ........ .......... 

........  ........ .......... 

  

 
 
IV.5 Situația Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții 
 

Nr. 
crt. 

Contract (lucrări, 
livrare, servicii) 

Garanția constituită 

Număr/ Serie/ 
Data emiterii 

Emitent 
Valoare 

-lei- 
Data 

expirare 
Modificări 

1. 

Contract lucrări – 
17637/15.07.2014 
încheiat cu SC. 
VICTOR 
CONSTRUCT SRL 

OP 
2195/14.10.2014 

 
 

OP 
2306/30.12.2016 

Trezoreria 
municipiului 

Botoșani 
 

Trezoreria 
municipiului 
Botoșani 

36.290,32  
 
 

11.031,91   

Gbe este 
valabilă 
până la 
semnarea 
PV-ului de 
recepție 
finală a 
lucrărilor 

 
- 

2. 

Contract lucrări – 
12794 / 
14.05.2019 
încheiat cu SC LDC 
TRUST 
CONSTRUCTII SRL 

OP 
2168/05.09.2019 

 
 

OP 
2223/10.09.2019 

 
 

OP 
2201/04.09.2019 

 
 

OP 
2255/16.09.2019 

 
 

Trezoreria 
municipiului 

Botoșani 
 

Trezoreria 
municipiului 

Botoșani 
 

Trezoreria 
municipiului 

Botoșani 
 

Trezoreria 
municipiului 

Botoșani 
 

 
13.794,03 
 
 
 
21.165,95 
 
 
 
31.799,72 
 
 
 
46.518,43 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gbe este 
valabilă 
până la 
semnarea 
PV-ului de 
recepție 
finală a 
lucrărilor 
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OP 
2271/01.10.2019 

 
 

OP 
2327/04.11.2019 

 
 

OP 
2358/20.11.2019 

 
 

OP 
2376/29.11.2019 

 
 

Trezoreria 
municipiului 

Botoșani 
 
 

Trezoreria 
municipiului 

Botoșani 
 

Trezoreria 
municipiului 

Botoșani 
 

Trezoreria 
municipiului 

Botoșani 

37.433,37 
 
 
 
 
35.878,81 
 
 
 
19.099,54 
 
 
 
37.335,55 

 
 
 
 
 
 
Gbe este 
valabilă 
până la 
semnarea 
PV-ului de 
recepție 
finală a 
lucrărilor 

3 

Contract lucrări – 
24672 / 
10.10.2022 
Asocierea SC D&D 
CONSTRUCT SRL-
SC AEDIFICIUM 
PROJEKTENTWICKL
UNG SRL 

 
OP 

8/14.10.2022 
 
 
 
 

 
Trezoreria 

municipiului 
Botoșani 

 
214.938,99 

Gbe este 
valabilă 
până la 
semnarea 
PV-ului de 
recepție 
finală a 
lucrărilor 

-GBE se 
constituie 

prin 
retineri 

succesive 
din sumele 
datorate 

4 

Contract servicii – 
25632/18.10.2022 
SC MEDOS 
CONSTRUCT& 
CONSULTING SRL 

 
 

OP 
13200315/ 
19.10 2022 

 
 

 
 

Trezoreria 
municipiului 

Botoșani 
 

28.536,00 

Gbe este 
valabilă 
până la 
semnarea 
PV-ului de 
recepție 
finală a 
lucrărilor 

-Plata 
inițială în 
cont de 
0,5% din 
valoarea 

contractului 
fără TVA, 
restul prin 

rețineri 
succesive 

 
IV.6 Stadiul respectării  graficelor cererilor de rambursare  
 
IV.6.1 Situația cererilor de plata depuse la OI 
  

Nr. 
cerere 
plata 

Valoare estimată a 
cheltuielilor eligibile 

solicitate în cererea de 
rambursare (LEI) 

Data depunerii cererii de 
plata la OI 

Data efectuării plății 
de către AMPOR 

1 145.200,30 30.07.2019 04.09.2019 

2 222.799,47 07.08.2019 09.09.2019 

3 404.324,27 19.08.2021 11.10.2021 

4 7.673.322,16 18.11.2022 - 
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IV.6.2 Situație Cereri de rambursare4  
 

Nr. cerere 
de 

rambursare 

Valoare estimată a 
cheltuielilor eligibile  solicitate 
în cererea de rambursare (LEI) 

Data depunerii 
cererii de 

rambursare la 
OI 

Valoarea rambursată şi 
data rambursării  AMPOR 

1 FEN – 2.729.795,23  
2.11.2018 

2.610.887,48 / 06.12.2018 

Buget de stat – 417.498,09 
 

399.312,21 / 06.12.2018 

2 FEN – 123.420,26  
12.09.2019 

123.420,26/04.09.2019 

Buget de stat – 18.876,03 18.876,03/04.09.2019 

3 FEN – 189.379,55  
12.09.2019 

189.379,55/09.09.2019 

Buget de stat – 28.963,93 28.963,93/09.09.2019 

4 FEN – 62.239,59  
 
12.11.2019 

62.239,59/31.12.2019 

Buget de stat – 9.519 9.519/31.12.2019 

5 FEN – 2.184.006,78  
 
03.12.2019 

Din prefinanțare 

Buget de stat – 334.024,57 Din prefinanțare 

 
V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului  în perioada raportării 
 

 
     Până la data raportării au fost înregistrate următoarele:  

- Pentru achiziția de lucrări – componenta nefinalizată a fost semnat contractul de lucrări 
nr. 24672, cu Asocierea D&D CONSTRUCT SRL – SC AEDIFICIUM PROJEKTENTWICKLUNG 
SRL cu subcontractantii SC INTELTECH GROUP SRL, SC MERIDIAN SRL, SC SIGMA 
INSTALGAZ SRL, SC ICE COMPUTERS SRL, SC DANIGNISIM SRL.  

- În data de 18.10.2022, a fost întocmit Procesul verbal de predare primire a 
amplasamenului, înregistrat la Registratura Municipiului Botoșani cu nr. 25696, iar în data 
de 21.10.2022 s-a emis Ordinul de începere a execuției lucrărilor cu data de 24.10.2022. 

- În data de 18.10.2022, a fost semnat contractul nr. 25632 cu SC Medos Construct & 
Consulting SRL pentru servicii de diriginție de șantier. 

- Constructorul a transmis Situația de lucrări nr.1 în valoare de 704.637,85 lei din care s-a 
reținut avans 146.743,88 lei, reprezentând 1,38% din valoarea contractului de lucrări. 

- Progresul fizic stimat este de 10%. 
 

                                                 
4 Se prezintă situaţia rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului 
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Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat? 
X DA         NU 
 
Dacă NU, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului: 

Obiect Da  Nu Observații 

Există posibilitatea 
nefinalizării proiectului în 
graficul de implementare și 
este necesară solicitarea 
unui act adițional de 
prelungire a perioadei? 

   Explicații și soluții propuse în vederea 
reducerii întârzierilor (dacă este 
necesar)  

 Dacă a fost înaintat un act adițional 
către OI, se va preciza data transmiterii 
către OI și obiectul modificărilor propuse 

 

Au existat riscuri, probleme 
în implementarea 
proiectului? 

  Se va preciza dacă situația a fost remediată sau 
persistă 

 
Proiectul Tehnic a suferit modificări? 
 DA       X  NU 
 
Dacă DA, vă rugăm prezentați modificările intervenite pe parcursul derulării investiției 

Modificări 
soluţie 
tehnica/ordine 
de variaţie 
Dispozitia de 
santier 
nr/data 

Cauza care a 
determinat 
schimbarea 
soluției tehnice 
inițiale 

Aprobata 
de 
beneficiar 
DA/NU 

Descriere succintă a celor prevăzute de 
dispoziția de șantier(daca este cazul se va 
menționa valoare NR si valoare NCS) 

N/A    

    

    

 
 
Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul 
implementării proiectului 
 

Au fost înregistrate întârzieri în derularea achizițiilor și implicit implementare 
calendarului activităților ce au apărut ca urmare a publicării OUG 114/2018. 
 

 
 
VI Rezultatele proiectului/ Indicatori 
 
VI.1 Indicatori POR 

Indicator de realizare 
 

Valori 
aprobate/ 
revizuite 

Valoare 
raportată 
anterior 

Valoare  în 
perioada 
curentă 
(agregată) 



MDRAPFE 
PO.DM.POR 
Procedura de monitorizare 
 
Emitent: AM POR / DMP 

PO.DGPOR.DMP.1 

Ediţia I 
Revizuire 1 
Data  2017 

 

Anexa 2 – Raportul de progres al beneficiarului   16 din 22 

Denumire ID UM    

Creșterea numărului de 
obiective de 
patrimoniu în stare de 
conservare 
foarte buna si buna 

  
 
Obiective 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
0 

Turism durabil: Creșterea 
numărului preconizat de 
vizite la 
siturile din patrimoniul 
cultural si natural si 
atracțiile care 
beneficiază de sprijin 

  
 
Vizite/an 

 
 

11.000 

 
 
- 

 
 
0 

 
 
VI.2 Indicatori de proiect 

Indicator  
 

Valori 
aprobate/ 
revizuite 

Valoare 
raportată 
anterior 

Valoare  în 
perioada 
curentă 
(agregată) 

Denumire UM    

Numărul de vizitatori înainte, 
respectiv după intervenția 
asupra obiectivului de 
patrimoniu care beneficiază de 
sprijin 

persoane 11.000 0 0 

 
 
VII. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului 
 

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? 

(se vor introduce toate mijloacele de informare şi publicitate, utilizate conform Cererii de 

finanțare) 

Măsuri de publicitate derulate după semnarea contractului de finanțare în vigoare: 

X Indicatoare vizibile – Panou temporar 

 Plăci permanente pe clădiri 

X Difuzări media şi în presă - Ca urmare a conferinței de presă organizată cu ocazia 

semnării contractului de finanțare au fost înregistrate 6 apariții media. 

X A fost publicat Anunțul privind începerea lucrărilor în mass media online timp de 3 zile, 

cu respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și Anexei 8 la Contractul de 

finanțare. 

X A fost publicată o scurtă descriere a proiectului pe site-ul Beneficiarului, 

www.primariabt.ro , conform Anexei 8 la Contractul de finanțare și s-a solicitat avizul. 

X Confirmări în toate difuzările media. 

http://www.primariabt.ro/
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X A fost organizată o conferință de prezentare a proiectului în data de 28.08.2019 în sala 

de ședințe a Consiliului Local Botoșani la care au participat un număr de 31 de invitați. 

 Prezentări în toată documentația proiectului 

 Altele (vă rugăm specificați) 

În data de 25.10.2018, Primarul Municipiului Botoșani a organizat o conferință de presă 

având ca obiect semnarea noului contractului de finanțare pentru obiectivul Teatrul Mihai 

Eminescu Botoșani, în prezența Directorului Agenției de Dezvoltare Nord-Est, domnul Vasile 

Asandei.  

b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identității Vizuale?   - N/A 

 X Da      Nu  

Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de 

Comunicare OI POR?    - N/A                                                                                                           

X Da      Nu 

Avizul OI POR pentru anunț de presă privind începerea lucrărilor proiect nr. 

1258/21.06.2019. 

Avizul OI POR pentru panou temporar nr. 1311/17.07.2019  

Avizul OI POR pentru pagina web nr. 1332 / 05.08.2019 

Avizul OI POR pentru materialele de informare și publicitate nr. 1343 / 09.08.2019 

Avizul OI POR pentru invitație conferință de prezentare a proiectului și prezentare power 

point nr. 1371 / 06.08.2019 

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de 

informare și publicitate? Detaliați 

DA - Mihaela Roman – asistent manager și începând cu 05.12.2022 conform Dispoziție 

nr.1008/05.12.2022 Petrariu Marilena Beatris. 

 
VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția  anticipată în cererea de 
finanțare  
 

Aprobate 

Act adițional Nr. și data ADD Obiect act adițional 

  

  

Notificare Nr. și data notificare Obiect notificare 

3273/29.01.2019 Notificare depunere documentație tehnico-
economică revizuită 

6294/04.03.2019 Notificare privind modificările intervenite în 
structura personalului UIP 

 12122/06.05.2019 Notificare privind modificările intervenite în 
structura personalului UIP 

 21571/03.09.2019 Notificare privind încetarea contractului de 
lucrări nr. 17637/15.07.2014 

 29422/06.12.2019 Notificare privind modificările intervenite în 
bugetul estimat al proiectului 
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 9305/03.04.2020 Notificare privind modificările intervenite în 
structura personalului UIP 

 10178/28.04.2020 Notificare privind modificarea graficului 
cererilor de rambursare 

 33866/OI/09.10.2020 Notificare privind neaplicarea clauzei de 
reziliere a Contractului de finanțare 

 34368/OI/13.10.2020 Avizare modificare Anexa 4 

 22836/29.10.2020 Notificare pentru schimbarea reprezentantului 
legal al Municipiului Botoșani 

 37611/OI/04.11.2020 Avizare schimbarea reprezentantului legal al 
Municipiului Botoșani 

 1920/OI/20.01.2021 Notificare privind modificarea planului de 
achiziții, a graficului de activități și a 
componenței echipei de implementare 

 29.04.2021 Comunicare – Solicitare Act Adițional nr. 1 

 16650/OI/11.05.2021 Notificare încărcare Solicitare Act Adițional nr. 
1 în Modulul Contractare 

 46421/OI/24.11.2022 Notificare încărcare Solicitare Act Adițional nr. 
2 în Modulul Contractare 

 
IX Principii orizontale(conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap.7) 
 
IX.1 – Egalitatea de șanse 
 

Egalitate de gen 
Atât pe parcursul elaborării cât și pe durata implementării proiectului se va urmări 
respectarea strictă a politicilor UE în privința egalității de șanse și a prevederilor POR 
aferente acestor aspecte. Astfel, fiecare dintre persoanele participante la elaborarea și 
implementarea proiectului beneficiază și va beneficia de un tratament egal, oferindu-se 
oportunități egale și nediscriminatorii în oricare din activitățile proiectului. Recrutarea 
personalului implicat în managementul proiectului, cât și celelalte activități necesare, se 
vor face cu respectarea legislației în vigoare privind egalitatea de gen (pentru munca egală 
remunerare egală), potrivit prevederilor Codului muncii - Legea nr.53/2003, actualizată 
prin OUG 53/2017 – modificarea și completarea Legii nr.53/2003. 
Toate activitățile proiectului, precum și direcția de dezvoltarea a Teatrului „Mihai 
Eminescu” se vor realiza cu respectarea legislației naționale și europene stipulate în: 
- Constituția României, art 4 alin 2 si art 16, alin 1; 
- Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei si bărbați, art 1 
- alin 2 și art 2 - alin 1; 
- Directiva 2006/54/CE privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al 
egalității de tratament între bărbați si femei în materie de încadrare în muncă; 
- Directiva 2004/113/CE de aplicare a principiului egalității de tratament între bărbați și 
femei privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii. 
Grupul țintă al proiectului este format din populație feminină, cât și masculină, de toate 
vârstele, indiferent de sex, etnie. 
Nediscriminare 
Proiectul promovează principiul nediscriminării, în contextul tratamentului egal și al 
accesului la toate activitățile vizate (potrivit Reg. privind FSE nr 1304/2013 art 8, Strategiei 
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cadru-Nediscriminare ți șanse egale pentru toți. Mecanismele de asigurare a nediscriminării 
se regăsesc atât la nivel tehnic, cât și în elaborarea procedurilor de achiziții, prin crearea 
unui cadru de manifestare a concurenței reale între operatorii economici, cu respectarea 
principiilor de nediscriminare, tratament egal, recunoaștere reciprocă, transparență, 
proporționalitate. 
Toate activitățile proiectului, se vor realiza cu respectarea legislației naționale și europene 
stipulate în: 
- Directiva 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de 
tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică; 
- Constituției României, art.4 privind egalitatea între cetățeni; Lg nr. 283/2003; HG 
nr.77/2003, Lg nr.48/2002; OG nr.137/2000; Lg nr.27/2004. 
De asemenea, activitățile culturale inițiate în cadrul teatrului în perioada implementării 
proiectului și după finalizarea acestuia vor respecta prevederile legislației românești și 
europene privind egalitatea de șanse și nediscriminarea. 
Toate materialele de promovare menite să informeze și să atragă participanții la 
activitățile și acțiunile proiectului vor afișa declarația politicii de egalitate de șanse. Toate 
rezultatele proiectului care conțin elemente de vizibilitate, ex. suporturi de curs vor afișa 
în mod evident declarația politicii egalității de șanse și nediscriminării vor avea secțiuni 
pentru promovarea acestei politici. 
Accesibilitate persoane cu dizabilități 
Activitățile propriu-zise de consolidare și restaurare a clădirii Teatrului „Mihai Eminescu” 
au respectat din faza de proiectare și vor respecta din faza de execuție până la cea de 
recepție, prevederile legale în vigoare privind accesul persoanelor cu dizabilități în clădirile 
publice. 
Principiul accesibilității tuturor persoanelor la servicii, spații și infrastructura este 
respectat pe tot parcursul implementării la activitățile vizate prin proiect, în condiții de 
egalitate, în conformitate cu Strategia europeană pentru persoanele cu handicap 2010-
2020, vizând facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități și a însoțitorilor acestora la 
informație, asigurând protejarea și exercitarea deplină și în condiții de egalitate a tuturor 
drepturilor și libertăților fundamentale, promovarea respectului pentru demnitate și 
garantarea drepturilor acestora. 
Prin acțiunile întreprinse, proiectul urmărește principiile vizate de Legea nr 448/2006 
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; Convenția ONU privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități ratificată de România prin Legea nr 221/2010; 
Strategia națională - O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități 2016-2020. 
 

 
IX.2 – Dezvoltarea durabilă 
 

Utilizarea eficientă a resurselor 
Proiectul susține dezvoltarea economică echilibrată și echitabilă prin utilizarea eficientă a 
resurselor cu înalt nivel de protecție a mediului, în concordanță și cu prevederile Strategiei 
Naționale de Dezvoltare Durabilă, toate acestea fiind premise concrete de promovare a 
dezvoltării durabile globale. Astfel, sunt vizate acțiuni care conduc la eficientizarea 
consumului de resurse: achiziționarea de echipamente sanitare și pentru încălzire cu 
consum scăzut energetic și al emisiilor de substanțe în atmosferă. 
Lucrările de consolidare și reabilitare executate vor contribui la o creștere a eficienței 
energetice a clădirii în ansamblu cu 20%, date fiind echipamentele și instalațiile 
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performante achiziționate și montate. Acestea vor respecta normativele naționale si 
europene privind eficiența energetică, conducând la o îmbunătățire a eficienței utilizării 
energiei electrice și termice în cadrul clădirii-monument a Teatrului „Mihai Eminescu”. 
Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice 
Proiectul va contribui la atenuarea schimbărilor climatice- prin reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră. Implementarea proiectului contribuie la reducerea poluării mediului, 
toate echipamentele achiziționate prin proiect vor respecta regulamentele naționale și 
europene de protecție a mediului. 
Fiecare eveniment de promovare va include o secțiune cu privire la importanța protecției 
mediului și dezvoltării durabile, problemele de mediu și tema schimbărilor climatice. 
Reziliența la dezastre 
Proiectul va contribui la reziliența la dezastre prin activitățile implementate, prin achiziția 
de echipamente eficiente energetic. În cadrul proiectului se va realiza amenajarea și 
refacerea funcțională a adăpostului ALA (Comandamentul civil local), precum și 
consolidarea tunelului de evacuare în caz de urgență, refacerea instalațiilor electrice și 
amenajarea unui grup sanitar. 
 

 
 
 
IX.3 – Schimbări demografice 
 

 
N/A 
 

 
 

X . Aspecte specifice de monitorizat 

 Beneficiarul se obligă să nu utilizeze obiectele/ bunurile, 
fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului 
Contract, pentru realizarea de activităţi economice, în 
scopul obţinerii de venituri, prin cedarea folosinţei 
oricăruia dintre obiecte / bunuri către o terţă parte, cu 
excepţia activităţilor corespunzătoare destinaţiei 
principale a acestora, pe întreaga perioadă de durabilitate 
a prezentului Contract, astfel cum aceasta este identificată 
la art. 2 alin. (5) din cadrul Condițiilor generale. 
Transmiterea dreptului de folosință asupra 
obiectelor/bunurilor realizate prin proiect către o terță 
parte pentru îndeplinirea activităților corespunzătoare 
obiectivelor proiectului, se poate face numai prin licitaţie 
în condiţiile legii, precum şi a prevederilor art. 107 din 
Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene. 

Se va realiza in perioada 

de durabilitate 

 În completarea art 3, alin. (5) din Condiții specifice POR 
2014-2020 în cazul beneficiarilor publici aceştia pot 
transmite, în condiţiile legii, pe perioada de durabilitate 
prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții generale, dreptul 
de administrare asupra obiectelor/bunurilor realizate prin 

Se va realiza in perioada 

de durabilitate 
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proiect către o structură competentă aflată în 
subordinea/coordonarea sa, exclusiv pentru îndeplinirea 
obiectivelor proiectului. 

 Beneficiarul se obligă să nu vândă, să nu înstrăineze sub 
nicio formă, să utilizeze conform scopului destinat bunurile 
restaurate / conservate / protejate / construite / 
achiziţionate din finanţarea nerambursabilă acordată de 
AMPOR pe perioada de durabilitate a prezentului contract, 
astfel cum aceasta este identificată la art. 2 alin. (5) din 
Condiţii Generale, respectiv pe durata de viaţă a acestora, 
aşa cum este prevăzută de legislaţia naţională în vigoare, 
oricare dintre acestea se împlineşte prima 

Se va realiza in perioada 

de durabilitate 

 Beneficiarul este obligat ca, cel mai târziu la sfârşitul 
perioadei de implementare a activităților realizate după 
semnarea contractului în conformitate cu Anexa 2 (doi) - 
Cererea de finanțare, să includă, total sau parţial, 
obiectivul de patrimoniu restaurat/protejat/conservat în 
circuitul public şi să îl menţină în circuitul public pe 
întreaga perioadă de durabilitate a prezentului contract, 
astfel cum aceasta este identificată la art. 2 alin.(5) din 
Condiţii Generale, în caz contrar AM dispune rezilierea și 
recuperarea finanțării nerambursabile acordate, în 
condițiile prezentului contract de finanțare.  

Se va realiza in perioada 

de durabilitate 

 Perioada de implementare a activităților de după semnarea 
contractului poate fi extinsă în conformitate cu Condițiile 
generale și specifice până la cel mult dublul perioadei 
inițiale, dar nu mai târziu de  31 decembrie 2023. 

Beneficiarul a solicitat 

prelungirea perioadei de 

implementare a 

proiectului pana la 

31.12.2023. 

 Modificările efectuate asupra bugetului proiectului în 
conformitate cu prevederile art. 9 din Condiții Generale și 
respectiv art. 8 din Condiții Specifice POR 2014-2020 nu pot 
depăși valoarea totală de 5 milioane de euro, cu excepția 
proiectelor aferente obiectivelor de patrimoniu înscrise pe 
lista UNESCO în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, unde modificările menționate asupra valorii totale 
a proiectului nu pot depăși 10 milioane euro,  valori 
calculate la cursul Inforeuro din luna în care intervine 
modificarea respectivă.  

Întrucât au intervenit 

modificări bugetare, 

limita maximă a valorii 

eligibile a proiectului nu 

depășește  pragul de 10 

milioane euro, valori 

calculate la cursul valutar 

Inforeuro din luna în 

martie 2021. 

 Pentru depășirea valorilor menționate la alin. (7) al 
prezentului articol proiectul devine ne-eligibil, caz în care 
finanţarea nerambursabilă se va sista, iar sumele acordate 
până în acel moment se vor recupera în conformitate cu 
legislaţia naţională şi prevederile contractuale. 

Nu este cazul 
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 Beneficiarul este obligat ca, până la sfârşitul perioadei de  
implementare a  proiectului, să realizeze activitatea de 
digitizare a obiectivului de patrimoniu. 

 

 AMPOR consideră contractul de finanţare reziliat de plin 
drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei 
de judecată şi fără orice altă formalitate, dacă nu se va 
realiza înscrierea definitivă a dreptului de proprietate în 
termenul acordat. 

Nu este cazul 

 În situaţia nerespectării unor clauze menţionate în 
contractul de finanţare AMPOR poate rezilia contractul de 
finanţare. 
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