Jurnal de proiect
CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV ”AVRAM
IANCU” DIN MUNICIPIUL ZALĂU
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritate de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în
sectorul locuințelor. Operaţiunea B - Clădiri publice
Nr.
crt.
1.

Data
28 iunie 2017

2.
3.

29 august 2018
18 septembrie 2018

4.

9 octombrie 2018

5.
6.

15 octombrie 2018
31 octombrie 2018

7.

26 noiembrie 2018

8.
9.

6 decembrie 2018
13 februarie 2019

Activitatea desfășurată
Depunerea cererii de finanțare la Organismul intermediar Agenția de
Dezvoltare Regională Nord – Vest
Semnarea contractului de finanțare
Publicare anunț de participare în SEAP (Sistemul electronic de achiziții
publice) pentru achiziția execuției lucrărilor, elaborare proiect tehnic
și asistență tehnică din partea proiectantului; termen depunere
oferte: 9 octombrie 2018.
Semnare contract de servicii nr. 61875, pentru informare și
publicitate, cu SC Accent Art SRL Zalău. Valoarea contractului este de
3.800,86 lei (incl. TVA).
Publicare comunicat de presă nr. 1.
Depunerea cererii de rambursare nr. 1, în valoare totală de
121.538,34 lei.
Este transmisa notificarea nr. 1 la contractul de finanțare, pentru
actualizarea planului de achizitii si a calendarului de activitati.
Se transmite către OI POR raportul de progres trimestrial nr. 1.
Semnarea contractului de execuție lucrări, elaborare proiect tehnic și
asistență din partea proiectantului, nr. 8788, cu SC Drum Construct
SRL, având ca subcontractant SC Prefcon SRL. Valoarea totală a
contractului este de 10.589.972,40 lei (incl. TVA).

Municipiul Zalău
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional
2014 – 2020

www.inforegio.ro

|

facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

10. 20 februarie 2019
11. 27 februarie 2019
12. 19 martie 2019
13. 10 mai 2019
14. 3 mai 2019

15. 30 mai 2019
16. 10 iunie 2019

17. 11 iunie 2019
18. 27 iunie 2019
19. 2 iulie 2019

20. 14 august 2019
21. 19 august 2019
22. 22 august 2019
23. 22 august 2019
24. 22 august 2019

25. 26 august 2019
26. 28 august 2019

Are loc vizita de monitorizare nr. 1 din partea Agenției de Dezvoltare
Regională Nord Vest.
Se transmite către OI POR raportul de progres trimestrial nr. 2.
Solicitare prefinanțare 1. Prefinanțarea a fost încasată în data de 2
aprilie 2019.
Instalarea panoului temporar, măsură obligatorie, conform
contractului de finanțare.
Este transmisa notificarea nr. 2 la contractul de finanțare, pentru
actualizarea cererii de finanțare (plan de achiziții, calendar activitati,
buget).
Se transmite către OI POR raportul de progres trimestrial nr. 3.
Se încheie actul adițional nr. 1 la contractul de execuție lucrări,
elaborare proiect tehnic și asistență din partea proiectantului, prin
care se modifică modalitatea de plată.
Depunerea Proiectului tehnic spre avizare la ADR NV. Avizul a fost
obținut în data de 5 august 2019.
Depunerea cererii de rambursare nr. 2, în valoare totală de 28.421,25
lei.
Semnarea contractului de dirigenție de șantier, nr. 49315, cu SC
Prestco SRL. Valoarea totală a contractului este de 76.705,21 lei (incl.
TVA).
Se transmite eprin notificarea nr. 3 proiectul tehnic avizat de OI POR.
Sunt demarate lucrările; durata lor este de 18 luni.
Depunerea cererii de rambursare nr. 3, în valoare totală de
262.084,01 lei.
Se încheie actul adițional nr. 1 la contractul de dirigenție de șantier,
pentru majorarea valorii.
Se încheie actul adițional nr. 2 la contractul de execuție lucrări,
elaborare proiect tehnic și asistență din partea proiectantului, pentru
majorarea valorii.
A fost depusă cererea de prefinanțare nr. 2. Prefinanțarea a fost
încasată în 9 septembrie.
Se transmite către OI POR raportul de progres trimestrial nr. 4.
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27. 11 septembrie 2019

28. 13 septembrie 2019
29. 30 septembrie 2019
30. 19 noiembrie 2019

31. 25 noiembrie 2019
32. 2 decembrie 2019
33. 10 decembrie 2019

34. 1 aprilie 2020

35. 6 aprilie 2020
36. 24 iunie 2020

37. 1 iulie 2020
38. 2 iulie 2020
39. 31 iulie 2020
40. 30 septembrie 2020
41. 30 noiembrie 2020

Se încheie actul adițional nr. 3 la contractul de execuție lucrări,
elaborare proiect tehnic și asistență din partea proiectantului, pentru
acceptarea unui nou subcontractant: SC Tacon SRL.
Este transmisa notificarea nr. 4 la contractul de finanțare, pentru
actualizarea graficului cererilor de rambursare/ prefinanțare.
Se transmite solicitarea pentru actul adițional nr. 1 la contractul de
finanțare.
Se încheie actul adițional nr. 4 la contractul de execuție lucrări,
elaborare proiect tehnic și asistență din partea proiectantului, pentru
acceptarea unui nou subcontractant: SC Card Instal SRL.
Se semnează actul adițional 1 la contractul de finanțare pentru
majorarea valorii proiectului și prelungirea duratei de implementare.
Se transmite către OI POR raportul de progres trimestrial nr. 5.
Se depune cererea de rambursare nr. 4, în valoare totală de
139.090,33 lei, cererea fiind certificată de AM POR în data de 27
ianuarie 2020.
Se depune cererea de rambursare nr. 5, în valoare totală de
593.573,83 lei, cererea fiind certificată de AM POR în data de 24
aprilie 2020.
A fost depusă cererea de prefinanțare nr. 3. Prefinanțarea a fost
încasată în 29 aprilie 2020.
Se depune cererea de rambursare nr. 6, în valoare totală de
600.900,51 lei, cererea fiind certificată de AM POR în data de 21 iulie
2020.
Este transmisa notificarea nr. 5 la contractul de finanțare, pentru
actualizarea graficului cererilor de rambursare/ prefinanțare.
A fost depusă cererea de prefinanțare nr. 4. Prefinanțarea a fost
încasată în 21 iulie 2020.
Lucrările sunt finalizate în procent de 30%.
Lucrările sunt finalizate în procent de 35%. Clădirea de săli de clasă
este finalizată în procent de 50%.
Lucrările sunt finalizate în procent de 45%. Clădirea de săli de clasă
este finalizată în procent de 70%. Au demarat lucrările la clădirea sălii
de sport.
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42. 17 decembrie 2020

Este transmisa notificarea nr. 6 la contractul de finanțare, pentru
actualizare buget.
Se depune cererea de rambursare nr. 7, în valoare totală de
1.758.424,63 lei, cererea fiind certificată de AM POR în data de 24
februarie 2021.
A fost depusă cererea de prefinanțare nr. 5. Prefinanțarea a fost
încasată în 24 februarie 2021.
Se încheie actul adițional nr. 5 la contractul de execuție lucrări,
elaborare proiect tehnic și asistență din partea proiectantului, pentru
majorarea valorii lucrărilor subcontractate de SC Tacon SRL.
Se încheie actul adițional nr. 6 la contractul de execuție lucrări,
elaborare proiect tehnic și asistență din partea proiectantului pentru
prelungirea duratei execuției lucrărilor cu 6 luni de zile, noul termen
de finalizare fiind 17 august 2021.
Lucrările sunt finalizate în procent de 70%. Clădirea de săli de clasă
este finalizată în procent de 95%, fiind posibilă utilizarea tuturor
spațiilor, exceptând sala festivă. Clădirea sălii de sport este în curs de
reabilitare.
Se încheie actul adițional nr. 2 la contractul de finanțare pentru
prelungirea duratei contractului de finanțare cu 7 luni de zile, noul
termen de finalizare fiind 30 noiembrie 2021.

43. 22 decembrie 2020

44. 24 februarie 2020

45. 19 ianuarie 2021

46. 31 martie 2021

47. 14 aprilie 2021

Actualizat la data de: 14 aprilie 2021

Municipiul Zalău
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional
2014 – 2020

www.inforegio.ro

|

facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

