Jurnal de proiect
”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ Liceul Tehnologic
Mihai Viteazul din Municipiul Zalău – etapa I Internat”
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014‐2020
Axa prioritară 4 ‐ Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,
Prioritatea de investiții 4.4 – Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare,
Obiectiv specific 4.5 – Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței
de muncă.
Nr.
Data
Activitatea desfășurată
crt.
1.
28 iulie 2018
Depunerea cererii de finanțare la Organismul intermediar
Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Vest
2.
25 aprilie 2019
Semnarea contractului de finanțare
3.
8 mai 2019
Depunerea cererii de prefinanțare nr. 1, prefinanțarea a fost
încasată în data de 11 iunie 2019
4.
14 mai 2019
Semnare contract de lucrări nr. 30431, pentru execuție lucrări,
cu S.C. CLIO S.R.L. Valoarea contractului este de 4.382.960,98 lei
(incl. TVA). Subcontractori: S.C. Proelectro S.R.L., S.C. Card Instal
S.R.L., S.C. Electrogrup S.R.L., S.C. Tinichigeria S.R.L.
5.
15 mai 2019
Semnare contract de servicii nr. 32624, pentru asistență tehnică
din partea proiectantului, cu S.C. KONKRET STUDIO S.R.L.
Valoarea contractului este de 10.472,00 lei (incl. TVA)
6.
23 mai 2019
Semnare contract de servicii nr. 32670, pentru dirigenție de
șantier, cu S.C. PRESTCO S.R.L. Valoarea contractului este de
49.965,76 lei (incl. TVA)
7.
31 mai 2019
Semnare contract de servicii nr. 42053, pentru informare și
promovare cu S.C. INBOX PRINT S.R.L. Valoarea contractului este
de 4.629,10 lei (incl. TVA)
8.
04 iunie 2019
Ordin de începere a lucrărilor
9.
10 iunie 2019
Publicarea comunicatului de presă nr. 1
10.
25 iulie 2019
Depunerea cererii de rambursare nr. 1, suma de 56.392,65 lei
fiind certificată de AM POR în data de 02 septembrie 2019
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11.
12.
13.

6 august 2019
28 octombrie 2019
28 noiembrie 2019

14.
15.

12 februarie 2020
27 februarie 2020

16.

5 martie 2020

17.

13 martie 2020

18.

13 martie 2020

19.
20.

14 aprilie 2020
23 aprilie 2020

21.
22.

29 aprilie 2020
6 mai 2020

23.
24.

12 mai 2020
12 mai 2020

25.

18 mai 2020

Depunerea cererii de prefinanțare nr. 2, prefinanțarea a fost
încasată în data de 02 septembrie 2019
Depunerea raportului de progres trimestrial nr. 1
Depunerea raportului de progres trimestrial nr. 2
Depunere cerere de rambursare nr. 2, suma de 558.584,48 lei
fiind certificată de AM POR în data de 30 ianuarie 2020
Depunerea cererii de prefinanțare nr. 3, prefinanțarea a fost
încasată în data de 22 ianuarie 2020
Depunerea raportului de progres trimestrial nr. 3
Semnarea actului adițional nr. 1 la contractul de lucrări pentru
prelungirea termenului de execuție a lucrărilor (întârzieri cauzate
de condiții meteo). Noul termen: 24 iulie 2020
Depunere cerere de rambursare nr. 3, suma de 245.400,04 fiind
certificată de AM POR în data de 16 aprilie 2020
Semnarea actului adițional nr. 2 la contractul de lucrări pentru
majorarea valorii contractului de lucrări de la 4.382.960,98 lei la
4.561.394,19 lei (cheltuieli neprevăzute)
Semnarea actului adițional nr. 1 la contractul de dirigenție de
șantier pentru majorarea valorii contractului de servicii de la
49.965,76 lei la 51.999,90 lei (datorită majorării valorii
contractului de lucrări)
Depunerea cererii de plată nr. 1 în valoare de 84.423,98 lei
Depunere cerere de rambursare nr. 4, suma de 296.434,15 lei
fiind certificată de AM POR în data de 10 iunie 2020
Depunerea raportului de progres trimestrial nr. 4
Depunerea cererii de prefinanțare nr. 4, prefinanțarea a fost
încasată în data de 10 iunie 2020
Depunere cerere de plată nr. 2 în valoare de 457.848,16 lei
Semnarea actului adițional nr. 3 la contractul de lucrări pentru
prelungirea termenului de execuție a lucrărilor (întârzieri cauzate
de aplicarea stării de urgență). Noul termen: 15 septembrie 2020
Inaintare solicitare act adițional nr. 1 la contractul de finanțare,
pentru prelungire perioadă de implementare cu 9 luni (noul
termen propus: 31 martie 2021)
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26.

15 iunie 2020

27.

19 iunie 2020

28.

23 iunie 2020

29.

30 iunie 2020

30.
31.

31 iulie 2020
19 august 2020

32.

18 septembrie 2020

33.

21 septembrie 2020

34.
35.

03 noiembrie 2020
13 noiembrie 2020

36.

23 noiembrie 2020

37.

10 decembrie 2020

38.

30 decembrie 2020

39.
40.

25 ianuarie 2021
27 ianuarie 2021

Depunere cerere de rambursare nr. 5, aferent cererii de plată nr.
1
Depunere cerere de rambursare nr. 6, aferent cererii de plată nr.
2
Semnare act adițional nr. 1 la contractul de finanțare, pentru
prelungirea periodei de implementare (termen de finalizare a
proiectului 31 martie 2021)
Are loc vizita de monitorizare din partea Agenției de Dezvoltare
Regională Nord Vest
Depunerea raportului de progres trimestrial nr. 5
Semnarea actului adițional nr. 4 la contractul de lucrări (cu S.C.
CLIO S.R.L.) pentru prelungirea termenului de execuție a
lucrărilor. Noul termen: 15 noiembrie 2020
Depunerea cererii de rambursare nr. 7, suma de 1.552.886,34 lei
fiind certificată de AM POR în data de 26 octombrie 2020
Depunerea cererii de prefinanțare nr. 5, prefinanțarea a fost
încasată în data de 26 octombrie 2020
Depunerea raportului de progres trimestrial nr. 6
Semnarea act aditional nr. 5 la contractul de lucrări (cu S.C. CLIO
S.R.L.), pentru prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor,
noul termen de finalizare: 31 decembrie 2020
S‐a semnat contractul de furnizare pentru Lotul 4 (Achiziție alte
dotări) la achiziția de dotări, contractantul fiind SC MADCIB
COMERT SRL, valoarea contractului este 72.955,33 (incl. TVA),
pentru cele 3 loturi nu s‐au depus oferte si urmează să fie
relurate
Depunerea cererii de rambursare nr. 8, suma de 640.608,28 lei
fiind certificată de AM POR în data de 09 februarie 2021
Semnarea actului adițional nr 6 la contractul de lucrări cu S.C.
CLIO S.R.L.), pentru prelungirea termenului de finalizare a
lucrărilor, noul termen de finalizare a lucrarilor: 31 ianuarie 2021
Depunerea raportului de progres trimestrial nr. 7
Semnarea actului adițional nr. 7 la contractul de lucrări cu S.C.
CLIO S.R.L pentru majorarea valorii contractului de la
4.561.394,19 lei la 4.650.207,25 lei (cheltuieli neprevăzute)
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41.

28 ianuarie 2021

42.

12 februarie 2021

43.

10 martie 2021

44.

11 martie 2021

45.
46.
47.

31 martie 2021
05 mai 2021
13 mai 2021

Semnarea actului adițional nr. 2 la contractul de dirigenție de
șantier cu S. C. PRESTCO SRL pentru majorarea valorii
contractului de servicii de la 51.999,90 lei la 53.012,37 lei
(datorită majorării valorii contractului de lucrări)
Semnarea contractului de servicii nr. 9043 pentru servicii de
elaborare a auditului energetic la finalizarea lucrărilor cu S.C.
CONSTRUCT PROGET S.R.L. Valoarea contractului este de
1.130,50 lei (incl. TVA)
Semnarea notei de prelungire a contractul de finanțare, pentru
prelungirea perioadei de implementare (noul termen de
finalizare a proiectului: 30 noiembrie 2021), motivul prelungirii
fiind necesitatea actualizării listei de dotări și necesitatea reluării
procedurii de achiziție pentru cele 3 Loturi de dotări la care nu s‐
au depus oferte
Semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
(Nr. 15705/ 11.03.2021)
Depunere cerere de rambursare nr. 9
Depunerea raportului de progres trimestrial nr. 8
Inițiere act adițional nr. 2 la contractul de finanțare pentru
actualizarea listei de dotări și majorare valorii categoriei
bugetare aferentă dotăriilor internatului

19.05.2021.

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

