Jurnal de proiect
CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE P40 ȘI D111 DIN MUNICIPIUL
ZALĂU, SMIS 120427
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 A ‐ Clădiri rezidențiale
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1.

15.02.2018

2.

16.02.2018‐14.04.2019

3.
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26.07.2019, 09.09.2019,
25.09.2019

4.
5.

13.05.2019

6.

27.05.2019

7.

05.06.2019, 11.06.2019

8.

25/26/27.06.2019

9.

01.07.2019

10.

11.

03.07.2019
23.07.2019, 14.10.2019,
15.01.2020, 21.04.2020,
14.07.2020, 04.11.2020,
20.01.2021, 21.04.2021
04.07.2019

Încărcarea spre evaluare a cererii de finanțare Creșterea
eficienței energetice a blocurilor de locuințe P40 și D111 din
Municipiul Zalău,
Perioada de verificare a conformității administrative,
evaluarea tehnico‐financiară și contractare.
Semnarea contractului de finanțare nr. 4.026/15.04.2019
Ședinte de progres
Emiterea ordinului de începere pentru elaborarea
documentației tehnico‐economice, faza P.T.
Semnarea contractului de servicii de informare și publicitate
nr. 33.127/27.05.2019 cu firma SC Creative Media SRL Zalău la
valoare de 7.092,40 lei cu TVA.
Notificarea 1 catre ADR NV privind modificarea componenței
UIP și a cererii de finanțare; Notificarea 2 privind modificarea
UIP
Apariția comunicatului de presă de lansare a proiectului
finanțat, atât în varianta scrisă, cât și online în publicația
Magazin Sălăjean și pe site‐ul www.zalausj.ro.
Încărcarea pe platforma Mysmis a dosarului achiziției publice
pentru servicii de informare și publicitate.
Depunerea CR1 (cererea de rambursare)
Depunere rapoartelor trimestriale de progres
Depunere/încărcare pe platforma Mysmis a dosarului AP
pentru achiziția publică a serviciilor de elaborare a
Municipiul Zalău tehnico‐economice (faza DALI +PT), contract in
documentației
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23.09.2019
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08.11.2019

14.

17.03.2020

15.
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26.05.2020

17.

20.08.2020
12.04.2021

18.

21.08.2020
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08.09.2020
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11.09.2020

22.

02.11.2020

23.
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14.12.2020
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26.

17.12.2020

27.

18.02.2021

valoare de 49.980,00 lei cu TVA.
Depunerea contestației nr. 65.324/23.09.2019 la MDRAP, la
nota de neconformitate nr. 94.009/08.08.2019 aferentă
autorizării CR1.
Lansarea achiziției directe pentru servicii de asistență tehnică
din partea proiectantului
Anularea procedurii simplificate ca urmare a nedepunerii
niciunei oferte de preț.
Semnarea contractului de servicii de asistență tehnică sin
partea proiectantului cu SC KES BUSINESS SRL BISTRIȚA, la o
valoare de 8.568,00 lei cu TVA
Lansare procedurii negocierea fără publicarea prealabilă
pentru execuția lucrărilor.
Semnarea contractului de execuție lucrări cu firma SC PAULO
GEPA CONSTRUCT SRL, loc. Românași, jud. Sălaj, nr.
45.469/20.08.2020, în valoarea de 1.625.330,55 lei cu TVA.
Încheierea actului adițional nr. 1/23.852 de prelungire a
duratei contractului până în 07.10.2021
Lansarea achizitiei directe pentru servicii de dirigenție de
șantier.
Anularea achiziției directe de servicii de dirigenție de șantier
datorită depunerii de oferte neconforme.
Reluarea achiziției de atribuire a contractului de servicii de
dirigenție de șantier.
Semnarea contractului de servicii de dirigenție de șantier nr.
61.312 cu SC DEMED EXPERT SRL ZALĂU, cu o valoare de
17.755,71 lei fără TVA (contractant neplătitor de TVA)
Predarea de amplasament la cele două blocuri
Emiterea ordinului de începere nr. 63.833 cu data de
16.11.2020
Emiterea ordinului de sistare temporară a lucrărilor cu data de
15.12.2020 nr. 69.847/14.12.2020
Emiterea ordinului de reluare a lucrărilor cu data de
08.03.2021 nr. 14.587
Prelungirea duratei contractului de finanțare în baza
Instrucțiunii emise de AMPOR nr. 174/16.10.2020
Încheierea actului adițional nr 1 la contractul de finanțare
pentru modificarea bugetului.
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