Eficientizarea

traficului

Care este obiectivul specific pe care

pana in 2015, prin dezvoltarea serviciilor de prevenirea criminalitatii.

O3: Implementarea de solutii pentru siguranta cetateanului in orasul Baia Sprie

interconectivitate intre zona noua si cea veche a orasuluipana in 2015.

O2: Eficientizarea conditiilor si diminuarea disparitatiior de accesibilitate si

O1: Reabilitarea si dezvoltarea zonelor verzi in orasul Baia Sprie pana in 2015.

obiectivelor generale?

pentru a contribui la realizarea

receptie

la

specialitati: rezistenta, arhitectura, instalatii

Program pentru controlul lucrarilor de constructii pe

constructiei care cuprinde:

2. Predarea de catre constructor catre beneficiar a Cartii

1 n de la finalizarea lucrarii;

parcari; Amenajarepietonal

de strazi si

alei in

lunigime de 5.488 m Amenajari trotuare, Amenajare

P1:reabilitarea infrastructurii

atins?

că obiectivul proiectului a fost

Ce indicatori arată în mod clar

Agremente tehnice (daca este cazul)

si prevenirea criminalitatii in zona de actiune urbana.

Eliberarea

avizelor

si

Incheierea

procesului

verbal

la

Eliberarea

avizelor
functionarea cladirii.

4.

lucrarilor
si

autorizatiilor

pentru

3. Raportul dirigintelui de santier privind derularea

Situatiile de lucrari

un Laborator atestat privind calitatea betonului

Rapoarte de incarcare (buletine de incercare ) emise de

Agremente tehnice (daca este cazul)

Certificate de calitate si conformitate a materialelor

Procese verbale de receptive calitativa

determinante

Procese verbale de control al calitatii lucrarilor in faze

Procese verbale de verificare a calitatii lucrarilor

specialitati: rezistenta, arhitectura, instalatii

Program pentru controlul lucrarilor de constructii pe

constructiei care cuprinde:

2. Predarea de catre constructor catre beneficiar a Cartii

1 n de la finalizarea lucrarii;

Procesul verbal de receptie finala se face dupa cel putin

terminarea lucrarilor (conf. Legii 273)

1.

eventuale
proprietatea

-

situatii

privind

- modificarea legislatiei romanesti

Ce riscuri trebuie avute în vedere?

(condiŃii externe)

necesare

care nu intră în responsabilitatea
Beneficiarului, dar care sunt

Care sunt factorii şi condiŃiile

pentru realizarea acestor obiective?

receptie

pentru

pentru a obŃine aceste informaŃii?

de

autorizatiilor

legatura cu sursele de finantare

eventualelor clarificari aparute in

- rezolvarea situatiilor datorate

modificarilor legislative

- rezolvarea situatiilor datorate

eventualelor modificari UIP

- rezolvarea situatiilor datorate

proprietate

-rezolvarea eventualelor situatii de

finantare;

-semnarea contractului de

Ipoteze/prezumŃii

Care sunt metodele necesare

colectate datele necesare?

existente sau cum anume pot fi

Care sunt sursele de informaŃii

functionarea cladirii.

4.

lucrarilor

3. Raportul dirigintelui de santier privind derularea

Situatiile de lucrari

un Laborator atestat privind calitatea betonului

Rapoarte de incarcare (buletine de incercare ) emise de

Certificate de calitate si conformitate a materialelor

Procese verbale de receptive calitativa

determinante

2. Implementarea de sisteme pentru cresterea sigurantei

Obiectivul general al PIDUconsta in transformarea orasului Baia Sprie intr-un spatiu in dezvoltarea spatiilor verzi in zona noua a orasului.
care este placut sa locuiesti si sa petreci timpul liber.

specifice proiectul intentioneaza să îl îndeplinească pentru

e

Obiectiv

si

de

Procese verbale de control al calitatii lucrarilor in faze

pietonal

verbal

1.

si

procesului

Procese verbale de verificare a calitatii lucrarilor
rutier

Incheierea

Procesul verbal de receptie finala se face dupa cel putin

terminarea lucrarilor (conf. Legii 273)

1.

pentru aceşti indicatori?

Care sunt sursele de informare

verificare

Surse şi mijloace de

Prioritati:

realizarea obiectivelor generale?

Care sunt indicatorii cheie pentru

Indicatori de performanŃă
verificabili în mod obiectiv

intervenŃiei

Matricea Cadru Logic pentru Proiect
Logica

Care sunt obiectivele generale la care va

generale contribui proiectul?

e

Obiectiv

Anexa C

ANEXA C - Matricea cadru logic pentru proiect
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autorizatie de construire obtinuta
persoane in Unitatea de Implementare a Proiectului
Unitate de Implementare a proiectului
furnizor
contractat
furnizor de lucrari reabilitare infrastructura strazi,
accese carosabile si pietonale, precum si amenajare
spatii verzi
Inspector de santier contractat
Strazi si alei reabilitate
Amenajari trotuare:

protecŃie; 20 cm strat de forma din deseuri de cariera; 20 cm strat de fundaŃie din
balast; 25 cm fundatie din balasat stabilizat cu ciment de 6%; 10 cm mixtura
asfaltica pentru reprofilare; 7 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD 25; 5 cm
strat de uzura din beton asfaltic BA 16 cu fibre si bitum modificat. Panta
transversală va fi de 2,5 %, în profil acoperiş pentru partea carosabilă şi cu pantă
unică de 2,00 % pentru parcare. Încadrarea îmbrăcăminŃii se face cu borduri din
beton de ciment de pe o fundaŃi din beton de ciment. Lungimea de stradă propusă
pentru modernizare, inclusiv racordarea la vest cu Drumul NaŃional D.N. 18 este de
415 m. Latimea trotoarelor si a pistelor pentru ciclisti pe Strada Plevnei va fi
urmatoarea: 1, 50 m trotuare pe ambele părŃi cu lăŃimea de 1,50 m.

Afise
P2:
INDICATORI
INDICATORI

imbracaminte din beton asfaltic BA 16 Asternut pe o suprafata amorsata cu bitum.
P2:
Amenajare dispecerat centrul de supraveghere prin executarea urmatoarelor
finisaje:

DALI întocmit

Demolarea bazinului pentru pesti avand dimensiunile 2.50X 1.35x21.02

de supraveghere
Metri patrati modernizati
Server central
Monitoare LCD
Tastaura comanda camere mobile
Rack-uri de 47 U/19"
Acces point de exterior
Antena Flat Panel 23 Dbi
Switch 16 porturi cu management

Echipamente de transmisie date:
- Acces point de exterior – 50 buc
- Antena Flat Panel 23 Dbi – 80 buc
- Switch 16 porturi cu management – 54 buc
- Videoserver – 27 buc.
Camere video fixe si mobile:
- Camere fixe 5 Mp – 54 buc
- Camere mobile 360° – 27 buc
Videoserver
Camere fixe 5 Mp
Camere mobile 360º

- Lentile autoiris varifocale – 54 buc
Dispecerat central de monitorizare:
- Server central – 9 buc. Ofera functiile de inregistrare, redare, configurare, control

proiect

distributie cu energie electrica.

de

Furnizor de lucrări amenajare spatiu destinat centrului

- cablu TYIR 1x16 + 1x10 – 15.000 ml. Se va folosi pentru alimentarea cutiilor de

management

contractat

transmisia semnalului video de la camere la switch.

de

Furnizor

- cablu FTP cat 7e – 15.000 ml. Asigura controlul camerelor mobile precum si

servicii

Unitate de Implementare a proiectului realizată

Infrastructura transfer date:
de

Persoane în Unitatea de Implementare a Proiectului

Achizitionarea sistemului de supraveghere constand in:

Proiect de ExecuŃie realizat

ACB intocmit

rezultatele prevăzute la pct 2.3.6)

Scimbarea pardoselii existente, cu o pardoseala calda si termoizolarea pardoselii
Zugraveli interioare lavabile

contracte;

- contracte incheiate si eventuale acte aditionale la

inregistrari audio si sau/video

- mostre materiale propmitionale, copii ziare si/sau

- machete grafice materiale publicitare si de informare;

- decizia de numire UIP;

- procese verbale pentru studiile realizate;

- studiile realizate;

- fotografii

Rezultat imediat (direct) (indicatorii se vor corela cu - procese verbale predare primire lucrari;

Pliante

sparta; 8 cm strat din asfalt. Structura rutieră existentă se completează cu: 12 cm

Schimbarea tamplariei metalice cu tamplarie din PVC

Amenajari pietonale si zone verzi

Amenajare parcari

structura rutieră existentă: 10 cm fundatie din balast; 12 cm fundatie din piatra

Strada Microraion vest A şi C: Stradă de categoria a III-a, colectoare. Se utilizează

Proiect de executie realizat

urmatoarele straturi: geosintetic anticontaminant, 5 cm strat de nisip pentru

proiect

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii

finala a partii carosabila va fi de 7,00 m, caseta de largire realizandu-se din

de

Expertiza Tehnica realizata

veche si cea noua din casete se va acoperi cu un geosintetic anifisura. Latimea

management

Studiu de trafic realizat

beton afaltic BA 16 cu fibre si bitum modificat. Rostul dintre structura rutiera

de

Studiu topografic realizat

4,5; 7 sm strat de legatura din binder de criblura BAD 25; 5 cm strat de uzura din

servicii

Studiu geotehnic realizat

Structura rutieră existentă se completează cu: 14 cm beton de ciment rutier Rc B

de

rezultatele prevazute la pct 2.3.8

degradate ( cca 40%) si se va reprofila partea transversala cu mixtura asfaltica.

Rezultat imediat (direct) (indicatorii se vor corela cu

rutieră existentă: 22 cm balast, 8 cm de ciment rutier, la care de vor inlocui dalele

Strada Plevnei: Stradă de categoria a III-a, colectoare. Se utilizează structura

INDICATORI

P1:

P1:
Reabiliarea infrastructurii de strazi, alei, amenajare trotuare si parcari:

previzionate?

EnumeraŃi-le.

indicatori?

proprietatea

- eventuale situatii privind

- modificarea legislatiei romanesti

UIP si a unei liste de rezerve

- existenta echipei pe termen lung

pentru sustinerea proiectului;

- existenta surselor de finantare

conform calendarului ?

preconizate

proiectul obŃine rezultatele

Care sunt rezultatele aşteptate?

pentru a obŃine rezultatele

îndeplinite

măsoară dacă şi în ce măsură

pentru îndeplinirea obiectivelor specifice.

informaŃii pentru aceşti

Care sunt sursele de

nate

Care sunt indicatorii prin care se

Ce condiŃii externe trebuie
Rezultatele sunt consecinŃele prevăzute

e
previzio

Rezultat
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i

ActivităŃ

Care sunt costurile proiectului?
Cum se clasifică ele?

instruire, studii, bunuri,
facilităŃi operaŃionale etc?

Furnizorul de servicii de proiectare; Inspectorul de

ACTIVITATI REALIZATE DUPA DEPUNEREA CERERRII DE FINANTARE

ACTIVITATI REALIZATE DUPA SEMNAREA CONTRACTULUI CU MDRL

Subactivitatea 1.3. Realizarea Proiectului de execuŃie

Proiectului de Executie, finalizata prin incheierea contractului prestari servicii

Subactivitatea 1.2 Realizarea procedurii de achizitie a serviciilor de realizare a

serviciilor de realizare a Proiectului de executie (PE)

Subcativitatea 1.1 Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie a

Activitatea nr.1 Realizarea proiectului de executie (PE)

ACTIVITATI REALIZATE INAINTEA SEMNARII CONTRACTULUI CU MDRL

ACTIVITATI REALIZATE DUPA DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE

prin publicarea anuntului de intentie in SEAP

Subactivitatea 2.1 Demararea procedurii de achizitie a Proiectului de executie (PE)

Activitatea nr. 2 Demararea procedurii de achizitie a Proiectului de executie (PE)

a Analizei Cost beneficu

Subactivitatea 1.3. Realizarea DocumentaŃiei de Avizare a Lucrărilor de IntervenŃii si

- Echipamente IT.

- autoturism,

- scanere,

- conexiuni internet,

- printere,

- fax,

implementarii PIDU :

Avizare a Lucrărilor de IntervenŃii si ACB, finalizată prin încheierea contractului
prestări servicii

Dotari si echipamente puse la dispozitia

echipamentelor utilizate

- Costuri legate de asigurarea intretinerii

- Costuri legate de asigurarea consumabilelor necesare

conform Legii Salarizării funcŃionarilor publici,

- Cheltuieli salariale: personalul UIP va fi retribuit

operationale:

Resursele financiare alocate se reflecta in costurile

Resurse financiare:

utilitati; Mediul de afaceri; Actorii comunitari

Subactivitatea 1.2. Realizarea procedurii de achiziŃie pentru DocumentaŃia de

DocumentaŃiei de Avizare a Lucrărilor de IntervenŃii si ACB

Subactivitatea 1.1. Pregatirea documentaŃiei pentru procedura de achiziŃie a

Analizei Cost Beneficiu

Activitatea nr. 1 Realizarea DocumentaŃiei de Avizare a Lucrărilor de IntervenŃii si a

ACTIVITĂłI REALIZATE ÎNAINTE DE DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE

P2:

Subactivitatea 1.4 Obtinerea autorizatiei de constructie

Subactivitatea 1.3. Realizarea Proiectului de executie

Proiectului de executie, finalizata prin incheierea contractului prestari servicii

Subactivitatea 1.2. Realizarea procedurii de achizitie a serviciilor de realizare a

achipamente achizitionate; Furnizorul de servicii de

servicii de audit; Furnizorul de servicii de dotari/

Subactivitatea 1.1: Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie a
serviciilor de realizare Proiectului de Executie

promovare si asigurarea vizibilitatii; Furnizorul de

Activitatea nr. 1 Realizarea Proiectului de executie (PE)

santier; Constructorul; Furnizorul de servicii de

UIP si: OI; AM; Furnizorul de servicii de consultanta;

prin publicarea anuntului de intentie in SEAP
ACTIVITAI REALIZATE INAINTE DE SEMNAREA CONTRACTULUI CU MDRL

Relatii inter – institutionale, respectiv relatia dintre

Subactivitatea 2.1 Demararea procedurii de achizitie a Proiectului de executie (PE)

responsabil relatii publice; asistent manager)

responsabil Juridic; responsabil achizitii publice;

a Analizei Cost Beneficiu
Activitatea nr. 2 Demararea procedurii de achizitie a Proiectului de executie (PE)

si poduri;responsabil tehnic; responsabil financiar;

Subactivitatea 1.3. Realizarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si

incheierea contractului prestari servicii

avizare a lucrarilor de interventii, si a Analizei ost Beneficiu, finalizata prin

Subactivitatea 1.2. Realizarea procedurii de achizitie pentru Documentatia de

Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a Analizei Cost Beneficiu

Subactivitatea 1.1. Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie a

Analizei Cost Beneficiu

Activitatea nr. 1 Realizarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a

ACTIVITATI REALIZATE INAINTE DE DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE

UIP (manager de proiect; iniginer civil; inginer drumuri

Costuri:

activităŃi; ex. personal, echipament

rezultatelor aşteptate?

P1:

proiectului?

pentru implementarea acestor

şi în ce ordine în scopul obŃinerii

solicitantului

la

cheltuielile

eligibile

financiară

nerambursabilă

solicitată

solicitantului

solicitantului

1.757.605,00

AsistenŃă

financiară

la

la

cheltuielile

cheltuielile

nerambursabilă

Venituri nete actualizate 0,00

TVA 343.093,83

16.582,00

ContribuŃia

35.870,00

ContribuŃia

solicitată

neeligibile

eligibile

ContribuŃia proprie în proiect, din care: 395,545,83

TVA 343.093,83

Valoarea neeligibilă a proiectului 16.582,00

Valoarea eligibilă a proiectului 1.793.475,00

Valoarea totală a proiectului, din care: 2.153.150,83

(RON)

Surse de finanŃare Valoare

P2:

14.756.969,00

AsistenŃă

Venituri nete actualizate

TVA 2.827.229,26

ContribuŃia solicitantului la cheltuielile neeligibile 0,00

3,128,163

ContribuŃia

ContribuŃia proprie în proiect, din care: 301.163,00

TVA 2.827.229,26

Valoarea neeligibilă a proiectului 0,00

Valoarea eligibilă a proiectului 15.058.132,00

Valoarea totală a proiectului, din care: 17,885,361,26

P1:

(detaliere în bugetul proiectului)

cu privire la derularea

Mijloace:
Care sunt mijloacele necesare

Care sunt activităŃile cheie ce vor fi derulate

Care sunt sursele de informaŃii

ANEXA C - Matricea cadru logic pentru proiect

de

Ce pre-condiŃii sunt cerute înainte

legatura cu sursele de finantare

eventualelor clarificari aparute in

- rezolvarea situatiilor datorate

modificarilor legislative

- rezolvarea situatiilor datorate

eventualelor modificari UIP

- rezolvarea situatiilor datorate

proprietate

-rezolvarea eventualelor situatii de

finantare;

-semnarea contractului de

activităŃilor planificate?

îndeplinite pentru implementarea

fie

direct al beneficiarului trebuie să

controlul

începerea acŃiunii?
Ce condiŃii independente de
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