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CERERE DE FINANŢARE

Program Operaţional Infrastructură Mare

Cod apel: POIM/178/4/1/Creşterea gradului
de protecţie şi conservare a biodiversităţii
şi refacerea ecosistemelor degradate

Cod proiect 121808

Titlul proiectului
Management şi conservarea biodiversităţii
în aria naturală protejată ROSCI 0325 Munţii
Metaliferi

Componenta 1
OS 4.1 Apel de proiecte pentru creşterea
gradului de protecţie şi conservare a
biodiversităţii

Axa Prioritară

Protecţia mediului prin măsuri de
conservare a biodiversităţii, monitorizarea
calităţii aerului şi decontaminare a siturilor
poluate istoric

Operaţiunea
Creşterea gradului de protecţie şi
conservare a biodiversităţii şi refacerea
ecosistemelor degradate

Schema de ajutor de stat



TITLUL PROIECTULUI

Management şi conservarea biodiversităţii în aria naturală protejată ROSCI 0325 Munţii Metaliferi

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

NU

Lider

Este întreprinderea IMM:

ASOCIAŢIA "EDUCATIO"Denumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial)Tipul Organizaţiei:

25408650Cod de înregistrare fiscală/CIF:

13/03.04.2009
Număr de înregistrare la
Registrul asociaţiilor şi

fundaţiilor:

Telefon/Fax:

Cod CAEN principal:

Municipiul Arad, România, Str. Episcop Roman Corogariu nr. 47, , judeţul Arad, cod poştal 310047,
România

0742857925 / -

9319 - Alte activitati sportive

Adresa poştală:

Data infiinţării: 06/04/2009

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

NU

muntii.metaliferi121808@gmail.comAdresa e-mail:

Pagina Web: http://www.asociatiaeducatio.ro/

Presedinte

Catalin Draia

0742857925 / -

muntii.metaliferi121808@gmail.com

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

First Bank Bd. Revolutiei, nr.26-28,
Localitate Municipiul Arad, Cod
postal: 310002,Arad, România

RO60PIRB020074
7311001000

cont banca comerciala Arad PIRBROBUXXX

Trezoreria
Municipiului Arad

Bd. Revolutiei, nr.77-79,
Localitate Municipiul Arad, Cod
postal: ,Arad, România

RO71TREZ02150
9905X026271

cont de iesire - II Arad

Trezoreria
Municipiului Arad

Bd. Revolutiei, nr.77-79,
Localitate Municipiul Arad, Cod
postal: 310130,Arad, România

RO95TREZ02150
4106X026272

cont de intrare - I Arad

Trezoreria
Municipiului Arad

Bd. Revolutiei, nr.77-79,
Localitate Municipiul Arad, Cod
postal: 310130,Arad, România

RO79TREZ02150
9902X026273

cont de prefinantare Arad

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

46 1,618,872.0001/01/2015 -
31/12/2015 2,173,933.00 2,173,933.00 600.00 6,682.00 -154,649.00 -154,649.00 0.00 0.00

3 1,436,772.0001/01/2016 -
31/12/2016 721,779.00 721,779.00 600.00 1,093.00 -15,589.00 -15,589.00 0.00 0.00

1 1,309,144.0001/01/2017 -
31/12/2017 292,812.00 292,812.00 600.00 27,713.00 26,619.00 26,619.00 0.00 0.00

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI
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FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

SPOTLIGTS ON YOUTH

RO-21-175-2013-R3

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 485 / 22 IAN 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

22 IAN 2014

15 MAI 2015

Valoarea totală proiect: 59,186.97 EURO

32,893.90 EUROValoare eligibilă proiect:

32,722.91 EUROValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 170.99 EURO

Rambursare efectivă: 32,722.91 EURO

Uniunea Europeana

4.47 LEI din data de 22 IAN 2014

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

1. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale, de a invata sa invete, de expresivitate culturala in randul a 9 voluntari EVS din
Lituania, Portugalia si Turcia pe toata durata stagiului.
2. Stimularea participarii active in randul a 9 tineri aradeni cu obstacole sociale / educationale
3. Stimularea colaborarii intre stakeholderi locali si tinerii din Arad in initiative cu caracter (inter)cultural

-  Popularea paginii de internet si de Facebook a proiectului cu diverse materiale (articole, fotografii, videoclipuri)
- Desfasurarea de cinecluburi si a unor dezbateri cu privire la temele abordate in cadrul acestora
- Punerea in functiune a platformei de timebanking HAVE (Hear Act Voice Enjoy)
- Participarea activa si promovarea voluntariatului in cadrul „Targului local de voluntariat” organizat pe  platoul din fata Primariei
Municipiului Arad

Rezultate

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

Titlul proiectului: Management şi conservarea biodiversităţii în aria naturală protejată ROSCI 0325 Munţii Metaliferi

Informaţii înregistrare solicitare: 121808 /

Valoarea totală proiect: 8,494,271.95

Valoare eligibilă proiect: 8,494,271.95

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Obiectiv general: Conservarea biodiversităţii, conştientizarea şi educarea publicului privind importanţa conservării diversităţii biologice în
aria naturală protejată ROSCI 0325 Munţii Metaliferi.

Obiective specifice:
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1. Elaborarea Planului de management în vederea asigurării stării de conservare favorabilă a speciilor de interes national şi
comunitar din aria naturală protejată de importanţă comunitară ROSCI 0325 Munţii Metaliferi
2. Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei asupra capitalului natural din ariile  naturale protejate, prin acţiuni de
informare şi educaţie ecologică
3. Cresterea capacităţii administrative de gestionare a ariei naturale protejate a Asociaţiei EDUCATIO, custodele responsabil
pentru asigurarea managementului ariei protejate ROSCI 0325 Munţii Metaliferi

 1 aplicaţie de finanţare,
- 5 metodologii de inventariere
- 1 studiu inventariere
- 1 studiu zonare interna a ariei
- 5 studii mediul abiotic
-      1 studiu socio-economic
-      1 Studiu  cu privire la folosinţa terenurilor, structura proprietăţii, administratori şi managementul actual
-       5 studii presiuni si amenintari
-5 Metodologii stare de conservare
-5 studii evaluarea starii de conservare
- 5 seturi măsuri de management/conservare
- 8  hărţi cu distribuţia fiecarei specii şi habitat
- 1 Hartă cu localizarea sitului la nivel regional
-          1 Hartă cu localizarea sitului la nivel national
- 1 Hartă a zonării interne a sitului
- 1 Hartă a suprapunerilor sitului ROSCI0325  cu alte arii naturale protejate
- 1 Hartă a unităţilor administrativ teritoriale şi a localităţilor din zona sitului ROSCI0325
- 1 Hartă a utilizarii terenurilor din zona sitului ROSCI0325
- 1 Hartă a tipurilor de proprietate a terenurilor din zona sitului ROSCI0325
- 1 Hartă a obiectivelor de infrastructură şi construcţii din zona sitului ROSCI0325
- 1 Hartă a obiectivelor turistice din zona sitului ROSCI0325
- 1 Hartă a impacturilor  şi a ameninţărilor potenţiale din zona sitului ROSCI0325
- 1 Hartă hidrologică (limitele bazinelor hidrografice, ale apelor curgătoare şi stătătoare şi a amenajărilor hidrotehnice)
- 1 Hartă geologică
- 1 Hartă a pantelor, cu puncte de cotă şi curbe de nivel
- 1 Hartă a fragmentării reliefului
- 1 Hartă a solurilor
- 1 Hartă a zonelor de monitorizare
- 8 de hărţi ale activităţilor cu potenţial impact antropic(presiuni şi ameninţări) ce afectează speciile de interes comunitar
- 1 Plan Management
- 1 documentatie SEA
- 1 taxa avizare
-       1 pagina web
- 800 Pliante prezentare situri Natura 2000
- 800 Broşuri prezentare
- 200 Afise prezentare sit
- 800 Mape prezentare
- 800 Pixuri
- 800 USB stick
- 800 Tricouri
- 8 seminarii pentru conştientizarea factorilor de interes şi decizionali locali
- 8 seminarii pentru conştientizarea tinerei generaţii
- 4 Seminarii pentru consultare
- 1 Set propuneri
- 200 Pliante generale proiect
- 200 Broşura proiect
- 200 Mape proiect
- 200 Afise
- 2 Bannere
- 200 Pixuri
- 2 Anunturi de presa
- 4 laptop
- 4 birouri
- 6 scaune
- 2 cuiere
- 1 fax
- 1 multifuncţională
- 144 hartie imprimanta
- 2160 combustibil
- 36 luni chirie
- 4 Laptop
- 1 Multifunctionala A3 color
- 4 Sesiune de instruire
- 4 Licenta ARCGIS
- 1 GPS
- 2 Calculator desktop
- 2 Aparat foto
- 1 Plotter A0
- 4 Rapoarte audit: 3 anuale şi un raport final proiect

Rezultate
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Activităţi finanţate

A. Elaborarea Planului de management al ROSCI 0325 Munţii Metaliferi;
A.0. Scrierea aplicatiei de finantare
A1 Inventarierea speciilor şi habitatelor de importanţă naţională şi comunitară de pe raza ariilor protejate
A2 Zonarea interna si studiu abiotic pentru aria naturale protejate ROSCI 0325 Munţii Metaliferi
A.3 Elaborarea unui studiu socio-economic care va ţine seama atât de exigentele economice, sociale si culturale cât si de particularitatile
regionale si locale care fundamentează planul de management al ariei naturale protejate ROSCI 0325 Munţii Metaliferi
A4 Elaborarea studiului cu privire la structura proprietăţii, proprietari şi  administratori de teren şi managementul actual al ROSCI 0325
Munţii Metaliferi
A.5 Elaborarea studiilor de evaluare a activităţilor cu potenţial impact antropic(presiuni şi ameninţări) ce afectează speciile de interes
comunitar.
A.6 Elaborarea metodologiilor si a masurilor de conservare a speciilor de importanţă comunitară şi evaluarea stării de conservare a
acestora, stabilirea măsurilor ce trebuie luate pentru atingerea unei stări de conservare favorabilă a speciilor de pe raza ariei naturale
protejate.
A.7 Elaborarea hărţilor de distribuţie a speciilor de importanţă naţională şi comunitară de pe raza ariei naturale protejate, hărţile
activităţilor cu potenţial impact antropic(presiuni şi ameninţări)  şi a hărţilor GIS care vor fi anexate la Planul de management
A.8 Elaborarea Planului de Management şi înaintarea spre aprobare, astfel încât aceasta să aibă loc înainte de finalizarea proiectului,
inclusiv elaborarea evaluării strategice de mediu(SEA).
B.1 Realizarea unei pagini web de informare privind speciile de importanţă naţională şi comunitară;
B.2 Elaborarea şi editarea de materiale de promovare şi conştientizare, cu speciile si habitatele de interes naţional şi comunitar de pe
suprafaţa ariei naturale protejate în vederea realizării acţiunilor de conştientizare a populaţiei;
B.3 Conştientizarea factorilor de interes şi decizionali locali – autorităţi locale, instituţii publice şi populaţie din localităţile de pe suprafaţa
ariei;
B.4 Conştientizarea tinerei generaţii
B.5 Consultare publică aferentă procedurii de elaborare şi aprobare a Planului de Management
B.6 Publicitatea proiectului
C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIP
D. Întărirea capacităţii administrative a custodelui prin achiziţia de echipamente
E. Audit

NA

Împrumuturi

Asociaţia EDUCATIO este o organizatie nonguvernamentala cu o vasta experienta în derularea proiectelor cu finanţare externă. Pe
parcursul ultimilor ani a derulat mai multe proiecte cu finanţare externă, finalizate cu succes.
Începând cu data de 13.02.2014 asociaţia a devenit custode al ariei naturale protejate ROSCI 0325 Munţii Metaliferi.

STRUCTURA GRUPULUI

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

4b.Declaratie de angajament semnat.pdf

04/05/2018 C1.2. Declaraie de angajament a solicitantuluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Hotarare_5590_23.09.2013_modificare semnat.pdf

04/05/2018 C2.1 Documente asociatie 5A3E5AC9FDD0A2DB60D13FE82EC6D7C4BF0B7196B38EAE381440CE
975BED7914A

Declaratie privind eligibilitatea TVA.pdf

04/05/2018 C1.4. Declaraie privind eligibilitatea TVAE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4c.Declaratie conflict de interese Turcus.pdf

04/05/2018 C.1.5 Declaratie conflict de interese managerE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4a.Declaratie eligibilitate semnat.pdf

04/05/2018 C1.1. Declaraie de eligibilitate a solicitantuluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4c.Declaratie conflict interese semnat.pdf

04/05/2018 C1.5. Declaraia privind conflictul de intereseE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Act constitutiv Educatio semnat.pdf

04/05/2018 C2.1 Documente asociatie 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Certificat inreg.Tribunal_ 13_03.04.2009 semnat.pdf

04/05/2018 C2.1 Documente asociatie 24FCFB9F8672A959EA0010CBFF542D27FEE46175F8E42726D0FA7059
FA8D2CB85

CIF_As.Educatio semnat.pdf

04/05/2018 C2.1 Documente asociatie 3E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Hotarare_2492_23.03.2009_infiintare semnat.pdf

04/05/2018 C2.1 Documente asociatie 4E1DBD34CF56A626D0EAF9C962C13A41DC4CE21D637EF53D10CF35
325CCD15822

PV AGA_264_03.09.2013_modificare - Copy semnat.pdf

04/05/2018 C2.1 Documente asociatie 635BD92DF25BFB3FFB739834EDB2BEB0B672301D2D667FF255C3BC3
2C0702267F

Statut Educatio semnat.pdf

04/05/2018 C2.1 Documente asociatie 7E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

imputernicire semnat.pdf

04/05/2018 ImputernicireE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Autentificare Statut Asociatia Educatio.pdf

20/06/2018 Autentificare statutE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Autentificare Act constitutiv Asociatia Educatio.pdf

20/06/2018 Autentificare act constitutivE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Atribute proiect

Proiect major: NU

Tip proiect:

CCI:

Proiecte pentru protecţia şi conservarea biodiversităţii

NUProiect fazat:

NUProiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):

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

DA

Relevant pentru mecanismul ITI DD:

NU

Turcus  Violeta

Manager proiectFuncţie :

Telefon : 0744217006

promovareoltenia@yahoo.roAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Responsabil de proiect

Persoană de contact
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Draia  Catalin

PresedinteFuncţie :

Telefon : 0744217006

promovareoltenia@yahoo.roAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Bilant Educatio.pdf

04/05/2018 C.1.10 Bilant contabilE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

extras 1 semnat.pdf

04/05/2018 Dovada fonduri 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

extras 2 semnat.pdf

04/05/2018 Dovada fonduri 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Sursa de cofinanţare

Contribuţie privată

Lider - ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

Calitatea entităţii în proiect

custode/administrator al ariei naturale protejate

Cod CAEN relevant

Asociatia EDUCATIO a fost înfiintata în anul 2009(acte constitutive atasate), obtinând de la Judecatoria Arad Certificatul de înscriere a
persoanei juridice fara scop patrimonial si codul de înregistrare fiscala numarul 25408650. Consiliul Director al asociatiei este format din
trei persoane: presedinte, vicepresedinte si secretar. Implementarea proiectului va fi realizata de unitatea de implementare formata din 5
membri: manager proiect, responsabil financiar, responsabil achizitii si doi responsabili tehnici(oraganigrama atasata). Asociatia
EDUCATIO, în calitate de beneficiar în proiect va contribui in UIP toti cei 5 membri: manager proiect,2 responsabili tehnici, responsabil
achizitii si responsabil financiar. Managementul de proiect va fi participativ. Managerul de proiect va conduce echipa parcurgând fiecare
pas al planificarii. Echipa, subîndrumarea managerului de proiect, va monitoriza progresul proiectului, iar deciziile vor fi luate prin
implicarea întregii echipe. De aceea comunicarea se va realiza în mod direct între membrii echipei.
S-a ales abordarea participativa în derularea proiectului deoarece aceasta are urmatoarele beneficii:
- fiecare membru al echipei întelege care este rolul sau în echipa;
- sunt luate decizii mai bune când participa mai multe persoane;
- participarea si implicarea în luarea deciziilor determina angajamentul;
Atributiile fiecarui membru sunt descrise detaliat în fisele de post anexate.

Capacitate administrativă

Asociatia EDUCATIO are capacitatea financiara necesara pentru implementarea proiectului. Veniturile se constituie din
tarife, sponsorizari, surse proprii, atragerea de finantari

Capacitate financiară

Proiectele cu finantare externa (fonduri europene) implica coordonarea mai multor persoane (membrii UIP, contractori, experti
teren,Autoritatea de Management, etc.), activitati suplimentare derulate cu rigoare în baza unei planificari prestabilite (planificare
strategica a activittailor proiectului), pe scurt un management de proiect complex si eficient, în vederea respectarii termenelor si finalizarii
cu succes a proiectului. EDUCATIO va furniza resursele umane, resursele materiale si/sau expertiza (de exemplu studii, cercetari, analize,
etc) necesare în vederea derularii activitatilor proiectului cum ar fi, de exemplu, activitatile legate de managementul general al proiectului
si achizitiile publice,

Capacitate tehnică

Conform Actului constitutiv, asociatia este persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial. Statulul juridic permite implementarea
proiectului, demonstrând capacitatea sa de a întreprinde actiuni legale, daca este necesar.

Capacitate juridică

Capacitate solicitant
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ROMÂNIA

Localizare proiect

Componenta 1

Informaţii proiect

ROSCI 0325 Muntii Metaliferi este situat pe teritoriul judetului Hunedoara. UAT-urile ce
se regasesc pe teritoriul sitului sunt: Zam, Gurasada, Vorta, Luncoiu de Jos, Baia de
Cris, Vata de Jos.

Vest

Hunedoara

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Gurasada

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Harta semnat.pdf

04/05/2018 Harta arieE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Formular Muntii Metaliferi rev semnat.pdf

04/05/2018 Formular Natura 20001F69A897D4408597E6ED0E630D5D5D400917B795701F435E014C239
16060321F
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DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Obiectiv general: Conservarea biodiversitatii, constientizarea si educarea publicului privind importanta conservarii diversitatii biologice în
aria naturala protejata ROSCI 0325 Muntii Metaliferi.

Prin realizarea planului de management pentru situl NATURA 2000, proiectul contribuie in mod direct la realizarea obiectivului specific al
programului - Obiectivul Specific 4.1 “Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii prin masuri de management adecvate
si refacerea ecosistemelor degradate” promoveaza actiuni ce contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru Biodiversitate
2020, Cadrul de Actiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia Nationala si Planul de Actiune pentru Conservarea Biodiversitatii 2014 –
2020, ce iau în considerare nevoile concrete de protectie a biodiversitatii din România. Proiectul vizeaza un sit NATURA 2000: ROSCI
0325 Muntii Metaliferi.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Elaborarea Planului de management în vederea asigurarii starii de conservare favorabila a speciilor si habitatelor de interes
national si comunitar din aria naturala protejata de importanta comunitara ROSCI 0325 Muntii Metaliferi

2. Cresterea gradului de constientizare a populatiei asupra capitalului natural din aria naturala protejata, prin actiuni de informare si
educatie ecologica

3. Cresterea capacitatii administrative de gestionare a ariei naturale protejate a Asociatiei EDUCATIO, custodele responsabil pentru
asigurarea managementului ariei protejate ROSCI 0325 Muntii Metaliferi

Rezultate aşteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. 1 Aplicatie de finantare realizata

2. 5 metodologii de inventariere realizate

3. 1 studiu inventariere realizat

4. 1 studiu zonare interna a ariei realizat

5. 5 studii mediul abiotic realizat

6. 1 studiu socio-economic realizat

7. 1 Studiu cu privire la folosinta terenurilor, structura proprietatii, administratori si managementul actual realizat

8. 5 studii presiuni si amenintari realizate

9. 5 Metodologii stare de conservare realizate

10. 5 studii evaluarea starii de conservare realizate

11. 5 seturi masuri de management/conservare realizate

12. 32 de harti anexa la planul de management realizate

13. 1 Plan Management aprobat

14. 1 documentatie SEA realizata

15. 1 taxa avizare achitata

16. 1 pagina web realizata

17. 800 Pliante prezentare sit Natura 2000 realizate

18. 800 Brosuri prezentare realizate

19. 200 Afise prezentare sit realizate

20. 800 Mape prezentare realizate

21. 800 Pixuri realizate

22. 800 USB stick realizate

23. 800 Tricouri realizate
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24. 8 seminarii pentru constientizarea factorilor de interes si decizionali locali realizate

25. 8 seminarii pentru constientizarea tinerei generatii realizate

26. 4 Seminarii pentru consultare realizate

27. 1 Set propuneri realizate

28. 200 Pliante generale proiect realizate

29. 200 Brosuri proiect realizate

30. 200 Mape proiect realizate

31. 200 Afise realizate

32. 2 Bannere realizate

33. 200 Pixuri realizate

34. 2 Anunturi de presa realizate

35. 5 laptopuri achzitionate

36. 5 birouri achizitionate

37. 6 scaune achizitionate

38. 2 cuiere achizitionate

39. 1 fax achizitionat

40. 1 multifunctionala A3 color achizitionata

41. 1 Unitate de implementare functionala

42. 4 Laptopuri pentru intarirea capacitatii institutionale achizitionate

43. 4 Sesiuni de instruire pentru intarirea capacitatii institutionale realizate

44. 4 Licente ARCGIS pentru intarirea capacitatii institutionale achizitionate

45. 1 GPS pentru intarirea capacitatii institutionale achizitionata

46. 2 Calculatoare desktop pentru intarirea capacitatii administrative achizitionate

47. 2 Aparate foto pentru intarirea capacitatii administrative achizitionate

48. 1 Plotter A0 pentru uip

49. 4 Rapoarte audit realizate

50. Cheltuieli de administratie realizate

Context

Contextul promovarii proiectului, precum si complementaritatea cu alte proiecte finanţate din fonduri europene sau alte surse. Asociaţia
EDUCATIO deţine custodia ariei naturale protejate ROSCI0325 Munţii Metaliferi pe o perioada de 10 ani. În aceasta calitate are obligaţia
sa asigure conservarea biodiversitaţii si aplicarea unui management durabil pe toata durata convenţiei de custodie.Promovarea proiectului
se face în acest context, în vederea unei finanţari complexe din fonduri europene. Una din prioritaţi este accesarea proiectelor finanţate
din POIM, Axa Prioritara 4 - Protecţia mediului prin masuri de conservare a biodiversitaţii, monitorizarea calitaţii aerului si decontaminare a
siturilor poluate istoric, domeniul de intervenţie 4.1 Cresterea gradului de protecţie si conservare a biodiversitaţii si refacerea
ecosistemelor degradate.Dupa elaborarea planului de management, Asociaţia EDUCATIO, în calitate de custode va continua activitaţile,
prin implementarea masurilor propuse în acesta, având posibilitatea de a accesa alte fonduri europene.Date generale privind proiectul
propus.Proiectul propus, “Management si conservarea biodiversitaţii în aria naturala
protejata ROSCI 0325 Munţii Metaliferi” are ca scop elaborarea planului de management al sitului NATURA 2000 si aprobarea acestuia de
catre Ministerul Mediului. Acesta reprezinta documentul ce va sta la baza unei administrari eficiente a sitului.Localizarea proiectului:Aria
protejata ROSCI 0325 Munţii Metaliferi este amplasata pe teritoriul judeţului Hunedoara si cuprinde zona de paduri compacte din vestul
Munţilor Metaliferi.Coordonatele sitului sunt: latitudine N4606`30``, longitudine E 22036`5``.Altitudinea este: minim 279 max 915 în
regiunea biogeografica continentala.DESCRIEREA ARIEI/SIT-ULUI VIZAT/E DE PROIECT.Denumirea ariei/zonei protejate: ROSCI 0325
Munţii Metaliferi. Denumire administrator/custode (daca exista): Asociaţia EDUCATIO.Suprafaţa (ha): 14.317.Recunoastere conform
legislaţiei comunitare/naţionale:Situl a fost desemnat prin OM 2387/2011, modificat prin Ordinul nr. 46/2017, Ordinul nr. 7/1990 al
Departamentului Silviculturii din Ministerul Apelor , Padurilor si Protectiei Mediului ; Legea nr. 5/2000-
privind amenajarea teritoriului - secţiunea III Arii Protejate; - H.G. 230/2003- privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcuri nationale si
naturale , si constituirea administratiilor acestora;Situl Natura 2000:ROSCI 0325.Aspecte privind proprietatea asupra ariei/zonei proiectului
si modul principal de utilizare a terenurilor din cadrul acesteia Majoritatea suprafeţelor cuprinse în perimetrul sitului sunt proprietate
privata, o situaţie exacta va fi obţinuta dupa implementarea proiectului propus, activitatea A3 - Elaborarea studiului cu privire la structura
proprietaţii, proprietari si administratori de teren si managementul actual al ROSCI 0325 Munţii Metaliferi.Descrierea pe scurt a ariei/zonei
proiectului (etc.), cu precizarea surselor de informaţie.Relief: Munţii Metaliferi sunt o grupa montana a Munţilor Apuseni aparţinând lanţului
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muntos al Carpaţilor Occidentali. Cel mai
înalt vârf este Vârful Poieniţa. Situl ROSCI 0325 Munţii Metaliferi este definit de magmatismul neogen care ofera cele mai interesante si
bine pastrate structuri si formaţiuni vulcanice care se pastreaza în relieful carpatic din România.
Clima: Clima este in general umeda si rece pe culmile înalte, caracteristica climei de munte mijlociu. Pe pantele sud-vestice ale Apusenilor
apar frecvent vânturi cu caracter de foehn.Temperatura medie anuala, este cuprinsa între 90 si 10°C, iar cantitatea anuala de precipitaţii
însumeaza 700-800 mm (crescând spre 1000 mm/an la contactul cu rama montana).Condiţii hidro-geografice:Reţeaua hidrografica are o
densitate ridicata, iar debitul este bogat si susţinut. În consecinţa, Munţii Apuseni dispun de importante rezerve hidro-energetice. În
sectoarele calcaroase apar izbucuri si izvoare intermitente. Râurile cele mai importante sunt Crisurile, Ariesul, Somesul Mic, si toate
izvorasc din masivul central.Pedologie si geologie: Formaţiunile geologice sunt constituite din roci metamorfice, magmatice si
sedimentare, aparţinând domeniilor getic si supragetic. Depozitele paleozoice si mezozoice sunt dispuse peste fundamental cristalin al
domeniilor getic si supragetic precum si peste rocile magmatice paleozoice. Acestea au orientarea dominanta NNE – SSV, caracterizate
prin cutari multiple înclinate usor spre sud, ce au generat o serie de sinclinale si anticlinale puternic fracturate longitudinal si transversal. În
strânsa corelaţie cu configuraţia reliefului si cu marea diversitate litologica a subsolului, solurile prezinta si ele o mare diversitate, având
aspect mozaicat. Principalele categorii de soluri sunt cernisolurile, inclusiv rendzinele, luvisoluri - luvosoluri, planosoluri - si cambisolurile,
respectiv eutricambosoluri.
Tipuri de ecosisteme, habitate/ specii de importanţa comunitara:231Pasuni 11%,242, 243Alte terenuri arabile 5%,311Paduri de foioase
84%.Specii de importanţa comunitara:Habitate:9130 Paduri de fag de tip Asperulo-Fagetum,91M0 Paduri balcano-panonice de cer si
gorun,9170 Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum,91E0* Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae),Mamifere:1352 Canis lupus,1354 Ursus arctos,1361 Lynx lynx, 1355 Lutra lutra. Sit important
pentru carnivorele mari (lup, urs, vidra si râs), conserva habitate favorabile pentru toate cele patru specii si este o posibila zona de
expansiune naturala a subpopulaţiei de urs din Apuseni, în prezent fiind o zona de mortalitate pentru aceasta specie. Contribuie la
eficienţa si coerenţa reţelei Natura 2000, facând parte din reţeaua de situri care conecteaza Munţii Apuseni cu Carpaţii
Meridionali.Importanţa ariei/zonei proiectului pentru biodiversitate si/sau pentru conservarea speciilor/tipurilor de habitate avute in vedere
la nivel european, naţional si regional.Sit important pentru carnivorele mari (lup, urs, vidra si râs), conserva habitate favorabile pentru toate
cele patru specii si este o posibila zona de expansiune naturala a subpopulaţiei de urs din Apuseni, în prezent fiind o zona de mortalitate
pentru aceasta specie. Justificare vor fi
enumerate problemele care necesita implementarea proiectului.Contribuie la eficienţa si coerenţa reţelei Natura 2000, facând parte din
reţeaua de situri care conecteaza Munţii Apuseni cu Carpaţii Meridionali.Pierderea si degradarea habitatelor reprezinta cea mai mare
ameninţare la adresa speciilor de fauna. Grupurile de specii si habitate sunt ameninţate diferit: habitatele sunt mai ameninţate de inserţia
speciilor invazive în timp ce mamiferele sunt mai ameninţate de poluare. Atunci când un habitat este distrus, unele plante sau animale,
sau chiar microorganisme care traiesc acolo nu au unde sa plece si dispar.Principalele probleme identificate pentru situl ROSCI0325 sunt:
1. Situl NATURA 2000 ROSCI 0325 Munţii Metaliferi nu are plan de management elaborat.Intensificarea agriculturii – schimbarea
metodelor de cultivare din cele tradiţionale în cultura intensive, cu monoculture mari;Folosirea excesiva a chimicalelor;Efectuarea lucrarilor
numai cu utilaje si masini;Schimbarea habitatului semi-natural(fâneţe, pasuni).Braconaj;Cositul în perioada de cuibarire;Regularizarea
cursurilor râurilor;Turismul în masa.Insuficienta cunoastere a importantei retelei NATURA 2000.

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

conventia de custode.pdf

04/05/2018 Conventie custodieE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

matrice corelare.pdf

04/05/2018 C 12 Matrice de corelare a proiectului4ACBE849F44E09448F8A7FBA4381DBD58FB44205C832F2DE7415EF
CF01562275

act aditional la conventia de custode.pdf

04/05/2018 Act aditional conv de custodieE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Justificare

Modul în care proiectul relaţioneaza/se încadreaza/raspunde unei strategii naţionale în domeniu.Proiectul propus se încadreaza în
prevederile Strategiei Naţionale de Conservare a Biodiversitaţii si Planul de Acţiune. Acestea conţin un capitol important referitor la
Dezvoltarea Reţelei Naţionale a Ariilor Protejate.Modul în care proiectul se coreleaza cu alte proiecte finanţate din fonduri publice/private
în regiune/ judeţ/naţional.Situl ROSCI 0325 Munţii Metaliferi nu a beneficiat de finanţari anterioare.Modul în care proiectul se încadreaza
în strategia naţionala sau locala de dezvoltare, etc.Proiectul propus se încadreaza în Strategia de dezvoltare durabila a judeţului
Hunedoara, capitolul 6 Protecţia mediului.Principalele probleme care justifica intervenţiile (acestea vor fi corelate cu activitaţile si
rezultatele proiectului), inclusiv analiza deficienţelor si masurilor necesare de soluţionare a acestora privind întarirea capacitaţii
administrative.Principalele probleme întâmpinate în managementul eficient al ariei naturale protejate ROSCI0325 sunt:lipsa planului de
management,lipsa cartarii distributiei speciilor si habitatelor, a ariei, a harţilor presiuni si amenintari,lipsa informaţiilor exacte referitoare la
propritatea terenurilor, administrarea acestora etc.,nu exista o situaţie a numarului de exemplare din fiecare specie si nici o evaluarea
corecta a starii de conservare. Nu se cunosc tendinţele populaţionale ale acestora,lipsa unor masuri de conservare pentru îmbunataţirea
starii speciilor si a habitatelor acestora. Necesitatea implementarii acestui proiect pentru atingerea obiectivelor este justificata de
realiyarea unui management de calitate.Elaborarea planului de management este prima etapa în realizarea obiectivelor de protecţie si
conservare a patrimoniului natural si stabileste cu claritate activitaţile permise din zona cu condiţia respectarii principiilor de conservare si
protejare a mediului.DESCRIEREA SPECIILOR/ HABITATELOR. Mamifere:1352 Canis lupus:Lupul, este inclus din punct de vedere
sistematic în familia Canidae (Canide),este carnivor de talie mare. Este un animal robust si suplu, lung de pâna la aprox. 1,5 m, la care se
adauga o coada de pâna la cca 0,8 m. Greutatea este variabila, de obicei între 30 si 50 kg, dar depasind în unele cazuri 70 kg.1354 Ursuc
arctos, apartine familiei Urside, talie mare,plantigrad.1361 Lynx lynx, un grup al celor patru specii de feline salbatice de marime
medie.Râsii au marimea asemanatoare cu cea a câinelui. Au între 70 si 150 cm lungime. Justificarea activitatii intarirea capacitaţii
administrative a custodelui prin achiziţia de echipamente: Având în vedere faptul ca Asociatia EDUCATIO eate o organizatie non profit, în
vederea cresterii capacitaţii administrative privind gestionarea ariei naturale protejate si mai ales pentru monitorizarea starii de conservare
a habitatelor si speciilor sunt necesare echipamente care sa completeze inventarul existent. Întarirea capacitaţii administrative a
custodelui prin achiziţia de echipamente este necesara avand in vedere ca Ministerul Mediului a introdus cu titlu obligatoriu realizarea
planului de management in model SINCRON si introducerea datelor in sistemul INSPIRE. Acestea pot fi realizate doar daca exista in
dotarea custodelui echipamentele propuse prin prezentul proiect. Implementarea celor doua este obligatorie pentru atingerea obiectivelor
de conservare prevazute in contractul de custodie. În prezent, Asociatia EDUCATIO nu are dotari corespunzatoare pentru ca, în calitate
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autoritate responsabila de mediu, sa poata gestiona eficient aria protejata din punct de vedere al înregistrarii si prelucrarii datelor din
teren. Echipamentele necesare vizeaza o dotare minima IT destinata în principal vizualizarii harţilor si ulterior actualizarii acestora. Prin
intermediul proiectului se intenţioneaza achiziţionarea urmatoarelor echipamente: Laptop 4 buc, Multifunctionala A3 color 1 buc, Sesiune
de instruire pentru 4 persoane, Licenta ARCGIS 4 buc., GPS 1 buc., Calculator desktop – 2 buc., Aparat foto 2 buc., Plotter A0 1buc.
Programul ArcGIS, conţine funcţii importante pentru editarea entitaţilor tip "coverage" si "geodatabase", având astfel posibiliatea
poziţionarii pe harta zonei studiate a informaţiilor de interes cum ar fi: specii/habitate de interes naţional/comunitar, posibile investiţii cu
impact asupra biodiversitaţii din aria naturala, trasarea pe harta de baza a unor trasee tematice în zona, etc. Pentru o buna utilizare a
acestora este necesara instruirea experţilor implicati în gestionarea de catre custode a ariei naturale protejate.
ARCGIS va fi achizitionat cu 4 licente single use ce vor fi instalate pe 2 laptopuri(pentru utilizare in teren) si cele 2 calculatoare
desktop(pentru utilizare la birou). Expertii custodelui nu au expertiza necesara pentru a crea, dezvolta si utiliza hartile ce vor fi create dupa
activitatea de inventariere. Acestea sunt un instrument util si necesar pentru activitatea curenta a custodelui, eliberarea de avize si
monitorizarea/raportarea permanenta a activitatilor ce se desfasoara pe teritoriul ariei. Pentru colectarea datelor din teren ce vor fi marcate
pe harti va fi utilizat aparatul GPS si aparatele foto. Pentru listarea hartilor si a documentelor vor fi utilizate multifunctionala si plotterul.
Aceste echipamente nu sunt in prezent in inventarul asociatiei. Speciile si habitatele din Formularul standard NATURA 2000 sunt:
mamifere - 1352 Canis Lupus; 1355 Lutra Lutra; 1361 Linx Lynx; 1354 Ursus Arctos; habitate: 9130 – “Paduri de fag de tip Asperulo-
Fagetum, 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum, 91E0 - Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior, 91M0
- Paduri balcano-panonice de cer si gorun.

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Tabel specii Muntii Metaliferi(2) semnat.pdf

04/05/2018 Tabel specii2AD75EF612076631A2D5207F52DD89EFBDD876F9C024A27F762D46
D913E794C3

Descriere pecii Muntii Metaliferi(1) semnat.pdf

04/05/2018 Descriere specii7B0935D7A6BC9E319A0A8ED9B74561B2F7FF0417341141A7D7218A0
88B72654D

Analiza factorilor interesati.pdf

04/05/2018 Analiza factorilor interesati5B92BCA9E99B1B89EC56554EA050444E51CBAC9C7BF5FD7DE90C3
F51A5CAAFE9

Grup ţintă

Grupurile tinta carora se adreseaza implementarea proiectului sunt:
- elevi ai scolilor din localitatile de pe suprafata ariei – 400 persoane
- comunitatile locale si agenti economici care desfasoara activitati în zona – 400 persoane
- locuitori din arie şi reprezentanti ai institutiilor prin seminariile de consultare – 200 persoane
Comunitatea locala din Aria Naturala Protejata va fi constientizata cu privire la necesitatea conservarii speciilor de importanta nationala si
comunitara. Autoritatile publice locale vor fi sprijinite prin activitatile din cadrul proiectului în actiunile lor de protectie a mediului
înconjurator.
Cu toate ca nu sunt un grup tinta al proiectului, vizitatorii vor fi indirect responsabilizati în mentinerea starii optime de conservare a ariei
naturale protejate, astfel încât vizitarea sa nu determine efecte negative asupra speciilor de importanta nationala/comunitara.

Sustenabilitate

Asociatia EDUCATIO va asigura continuitatea proiectului, prin planficarea activitatilor viitoare. Acestea vor fi detaliate, conform continutului
cadru SINCRON, impus de MMAP în sectiunea activitati din planul de management. Aceasta cuprinde si resursele financiare si umane
necesare pe o perioada de 10 ani.
Ce actiuni/activitati vor trebui realizate si/sau continuate dupa finalizarea proiectului legate de implementarea planurilor de
management/planurilor de actiune
- Actiuni privind mentinerea si imbunatatirea starii de conservare favorabila a habitatelor in acord cu planul de management elaborat in
cadrul acestui proiect
- Actiuni privind mentinerea si imbunatatirea starii de conservare favorabila a speciilor in acord cu planul de management elaborat in
cadrul acestui proiect
- Activitati de supraveghere a ariei naturale protejate in acord cu planurile de supraveghere
- Cum vor fi realizate aceste actiuni/activitati si ce resurse vor fi necesare
Actiunile descrise anterior vor fi realizate având în vedere depunerea unei noi cereri de finantare a fondurilor necesare, în urmatoarea
perioada de programare.
Descriere/Valorificarea rezultatelor
- Posibilitatea de a obtine alte fonduri dupa finalizarea proiectului
EDUCATIO are posibilitatea de a obtine finantari ulterioare dintr-o multitudine de surse alternative destinate sectorului mediu (ambasade,
fonduri europene centralizate). Trebuie insa precizat ca cele mai multe fonduri de acest fel permit implementarea de proiecte care vizeaza
mai ales dimensiunea educativa (proiecte de informare si constientizare dedicate elevilor si populatiei in ansamblu).
- Cum, unde si de cine va fi utilizat echipamentul/locatia/etc. dupa finalizarea proiectului
În cadrul proiectului echipamente achizitionate destinate UIP vor fi predate la finalizarea proiectului conform prevederilor legale în vigoare.
Echipamentele achizitionate pentru îmbunatatirea capacitatii administrative a EDUCATIO vor contribui la exercitarea atributiilor de
management ale ariei naturale protejate.
- În ce masura vor fi diseminate rezultatele si experientele dupa finalizarea proiectului catre persoanele si/sau organizatiile care le-ar putea
utiliza cel mai bine (va rugam identificati pe cât posibil aceste persoane/organizatii)
Proiectul in sine este abordat intr-o maniera participativa ce urmareste maximizarea impactului la nivelul actorilor relevanti. Rezultatele si

Descriere/Valorificarea rezultatelor
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experientele dupa finalizarea proiectului pot fi utilizate prin materialele de informare elaborate/ distribuite prin prezentul proiect cât si prin
diverse actiuni care vor avea la baza rezultatele prezentului proiect.
Alte aspecte relevante. Reprezentantii administratiilor publice locale din comunitatile situate in interiorul ariei natural protejate vor fi invitate
sa participe la toate consultarile realizate in cadrul proiectului.

NA

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:

NA

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

Dupa finalizarea proiectului rezultatele vor fi predate conform legislatiei in vigoare. Acestea vor fi aplicate in aria naturala datorita faptului
ca solicitantul este custode.

Relevanţă

Proiectul propus vizeaza realizarea unui plan de management: ROSCI 0325 Munţii Metaliferi. Comunitatile locale vor fi
consultate/informate cu privire la activitatile prevazute în cadrul proiectului în cadrul celor doua activitati de constientizare ce cuprinde 20
seminarii.
Activitatile prevazute în cadrul proiectului promoveaza dezvoltarea durabila a comunitatilor locale (ex.: facilitati agro- sau eco-turistice,
produse organice, creare locuri de munca etc.), acestea fiind obligatorii atât pentru activitatea custodelui înainte se aprobarea planului de
management cât si dupa aceasta.
Prin proiect, beneficiarul propune activitati de diseminare a rezultatelor proiectului, iar aceste activitati se adreseaza tuturor grupurilor tinta
relevante si factorilor interesati relevanti. Aceste activitati de diseminare prevazute contribuie la facilitarea implementarii proiectului
(sensibilizarea comunitatilor, eventual reducerea riscurilor aferente).
Activitatile propuse în cadrul proiectului sunt complementare cu proiecte din alte sectoare de activitate (ex. activitati finantate prin POR,
PNDR, POPAM, Life+ etc.).Proiectul fructifica solutii inovative pentru elaborarea de planuri de management, pe baza experientei
acumulate prin proiecte anterioare a solicitantului, cu potential de dezvoltare a unor premise de implementare de bune practici în domeniul
biodiversitatii având în vedere atât experienta anterioara acumulata cât si aplicarea în realizarea planurilor de management a sistemului
informatic SINCRON, aceasta fiind obligativitate impusa de catre MMAP.

Referitoare la proiect

Referitoare la SUERD

Proiectul este localizat în judetul Hunedoara.

Conservarea biodiversităţii, a peisajelor şi a calităţii aerului şi solurilor

Aria prioritară SUERD

Proiectul are ca strategii nationale relevante:
Strategia Integrata de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii (2030) - Pilonul 1: Protectia resurselor naturale si a mediului Strategia
Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014 – 2020 Cadrul de Actiune Prioritara pentru Natura 2000.

Referitoare la alte strategii

Strategii relevante:

 - Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013 - 2020

 - Cadrul de Acţiune Prioritară pentru Natura 2000

 - Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2013 - 2020

Riscuri

În dezvoltarea acestui capitol, s-a avut în vedere ca riscurile la nivelul proiectului pot fi generate de factori interni si externi, factori
generate de anumite entitati sau în legatura cu acestea. Astfel, abordarea de management a riscului propusa a fost construita pe mai
multe nivele de integrare, respectiv: entitati generatoare, grupe de activitati si tipuri de riscuri.
Evaluarea riscurilor (stabilirea nivelului probabilitatii si severitatii impactului, cuantificarea riscurilor) ajuta la canalizarea atentiei
prestatorului asupra riscurilor cu impact major si stabilirea masurilor de reducere a impactului acestora. Din lista riscurilor posibile
identificate atentia se va concentra asupra riscurilor cu impact semnificativ, fara însa a se neglija posibilitatea aparitiei celorlalte riscuri.

Detaliere riscuri
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Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

1. Realizarea activitatilor de inventariere este întârziata, cu
impact direct asupra graficului de implementare a Contractului

Atenuarea se va face prin monitorizarea constanta a
prestatorului si a echipelor de experti

2. Riscul de a nu putea desfasura activitatile de teren în termenul
necesar pentru a permite Proiectului finalizarea în orizontul de
timp planificat

Derularea procedurilor de achizitii la termenele stabilite

3. Interes limitat din partea factorilor interesati din aria naturala
protejata

Intensificarea aciunilor de constientizare

4. Întârzieri rezultate din modificari privind procesul de achizitii Derularea procedurilor de achizitii la termenele stabilite

5. Întârzieri/probleme în stabilirea documentelor necesare pentru
decontarea prestarilor de sevicii

Întâlniri de analiza periodice ale echipei de implementare a
proiectului

6. Întârzieri/probleme cu privire la conformitatea cu cerintele CE
si cu conditiile Contractului de Finantare

Întâlniri de analiza periodice ale echipei de implementare a
proiectului

7. Posibile divergente privind solutiile tehnice aprobate si
modificarea acestora pe realizarii inventarierilor speciilor

Coordonarea prestatorilor implicati

EGALITATE DE ŞANSE

Egalitatea de sanse si de tratament are la baza participarea deplina si efectiva a fiecarei persoane la viata economica si sociala, fara
deosebire pe criterii de sex, origine rasiala sau etnica, religie sau convingeri, dizabilitati, varsta sau orientare sexuala. Pentru a promova
egalitatea de gen, nediscriminarea, precum si asigurarea accesibilitatii, principiul egalitatii de sanse si de tratament, aceste principii vor fi
aplicate in toate stadiile proiectului. Actiunile specifice de promovare a egalitatii de sanse si prevenire a discriminarii de gen, pe criterii de
origine rasiala sau etnica, religie sau credinta, dizabilitate, varsta sau orientare sexuala sunt: angajarea in cadrul propiectului a tuturor
categoriilor de persoane. Aceste principii vor fi aplicate atat in procesul de selectie a membrilor UIP cat si in cel al expertilor si ulterior in
activitatea custodelui. În ceea ce priveste egalitatea de sanse, datele privind implementarea proiectului pe teritoriul judetului Hunedoara si
obiectivele acestuia vor fi facute publice înca din prima faza de implementare a acestuia.
Principiul egalitate de gen va fi respectat in elaborarea criteriilor din documentatiile de atribuire si în stabilirea grupului tinta pentru
activitatile de informare si constientizare prin participarea deplina si efectiva a fiecarei persoane la viata economica si sociala, fara
deosebire pe criterii de sex, origine rasiala sau etnica, religie sau convingeri, dizabilitati, varsta sau orientare sexuala.

Egalitate de gen

In realizarea proiectului s-au luat în considerare în implementarea proiectului 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 necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si
orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, în conditii de egalitate.
Principiul nediscriminarii va fi respectat in elaborarea criteriilor din DA si în stabilirea grupului tinta pentru activitatile de informare si
constientizare prin respectarea criteriilor mentionate. Beneficiarul va asigura conditiile pentru prevenirea oricarei forme de discriminare în
implementarea proiectului.

Nediscriminare

Perosanele cu dizabilitati nu vor fi restrictionate la angajarea in cadrul proiectului. Acesta nu presupune realizarea de obiective de
infrastructura.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

NA

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Principii orizontale
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Principiul poluatorul plateste: cel ce cauzeaza distrugerea biodiversitatii trebuie sa plateasca costurile de prevenire, reducere a impactului
sau reconstructie ecologica;
Prin realizarea rezultatelor proiectului in planul de management aprobat acest principiu va fi prevazut in cadrul planului de activitati care
va fi respectat de catre custode.

Poluatorul plăteşte

În anul 2007 au fost desemnate siturile Natura 2000. în acest sens, a fost aprobat Ordinul de Ministru nr. 1964/2007 privind instituirea
regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 în
România, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 98 din 7 februarie 2008 care contine 273 de situri, acoperind o suprafata de
cca.13,21% din suprafata terestra a tarii. De asemenea, s-a aprobat Hotarârea de Guvern 1284/2007 privind declararea ariilor de
protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 în România, publicata în Monitorul Oficial al
României nr. 739 din 31 octombrie 2007 care contine 108 situri, acoperind o suprafata de circa 11,89% din suprafata terestra a tarii. În
cadrul activitatilor de conştientizare, informare si publicitate propuse se va avea în vedere promovarea conceputului de dezvoltare
durabila în rândul comunităţilor locale. Conceptul de dezvoltare durabilă în rândul comunităţilor locale, în cadrul activităţilor de informare
şi publicitate va fi promovat prin includerea acestuia în materialele ce vor fi distribuite. Prin realizarea seminariilor de conştientizare şi a
celor de consultare se va aplica principiul dezvoltării durabile prin procesul de urmărire a creşterii gradului de informare al cetăţenilor din
zona, se vor aplica chestionare participanţilor atât la începutul activităţilor cât şi la sfârşitul acestora. În concluzie promovarea conceptului
de dezvoltare durabilă va fi promovat prin realizarea seminariilor, distribuirea materialelor publicitare şi, nu în ultimul rând prin realizarea
planului de management al ariei.

Protecţia biodiversităţii

Principiul utilizarii eficienta a resurselor va fi luat in considerare la realizarea planului de management si va fi aplicat dupa aprobarea
acestuia pe suprafata ariei naturale protejate ROSCI 0325 Muntii Metaliferi. Deseurile generate în perioada de implementare a proiectului
vor fi colectate selectiv si colectate de catre un operator autorizat. Asociatia EDUCATIO are contract cu operatorul care colecteaza
deseurile in municipiul ARAD iar pentru sediul UIP si locatiile unde se vor desfasura activitatile vor fi incheiate contracte noi.

Utilizarea eficientă a resurselor

Schimbarile climatice reprezinta o actualitate: temperaturile cresc, tiparele precipitatiilor se schimba, ghetarii si zapada se topesc, iar
nivelul mediu global al marilor creste. Ne asteptam ca aceste schimbari sa continue, iar conditiile meteorologice extreme care conduc la
riscuri de genul inundatiilor si a secetei sa devina mai frecvente si intensitatea lor sa sporeasca. Impactul asupra naturii, a economiei si a
sanatatii noastre, asemeni vulnerabilitatii acestora variaza în Europa în functie de regiune si teritoriu, precum si de sectorul economic
afectat.Schimbarile climatice constituie o presiune aditionala asupra ecosistemelor, ceea ce duce la deplasarea spre nord si spre zonele
de altitudine mai ridicata a multor specii de plante si animale. Ele afecteaza în mod negativ agricultura, industria forestiera, producerea
energiei electrice, turismul si infrastructura în general. Masurile de atenuare si adaptare la schimbarile climatice vor fi prevazute in planul
de management aprobat.

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

Proiectul de fata, prin realizarea planului de management al ariei naturale protejate ROSCI 0325 Muntii Metaliferi si activitatile propuse
pentru fundamentarea acestuia, aduce o contributie importanta la impunerea masurilor de protectie a biodiversitatii în aria protejata vizata
de proiect. Una dintre principalele masuri de conservare ce va fi propusa prin planul de management ce se vor realiza va fi refacerea
ecosistemelor naturale de paduri de foioase, ce va contribui la retinerea naturala a apei si reducerea riscului de seceta, prevenirea si
reducerea riscurilor geomorfologice,prevenirea si reducerea riscurilor de inundatii si riscurilor climatice. Unul dintre numeroasele servicii
de mediu aduse de cele aria naturala este reducerea riscului de seceta, reducerea riscurilor geomorfologice (eroziune de mal, alunecari
de teren, prabusiri), prevenirea si reducerea riscului de inundatii prin conservarea vegetatiei ripariene si reconstructia ecologica a
suprafetelor de padure de foioase degradata.

Rezilienţa la dezastre

Componenta 1

Energie mediu schimbari climGrupul:

Mediu si schimbari climaticeDomeniul:

Subdomeniul: Utilizarea optimă a resurselor convenţionale şi neconvenţionale de apă

Specializare inteligentă

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

C 11. document masuri inovative.pdf

04/05/2018 document masuri inovative2F175E6F8F5C3869991211CCD08EC282275670790AE5E660DFA25E5
880F0852D

Proiectul este pus în aplicare ca urmare a unui plan sau program, altul decât programul operaţional?

DA

Directiva SEA
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În cazul în care răspunsul la întrebare este DA, vă rugăm să precizaţi dacă planul sau programul respecitv a făcut obiectul unei
evaluări strategice de mediu, în conformitate cu Directiva SEA ?

NU

Vă rugăm să furnizaţi o scurtă explicaţie

Proiectul propus include actiuni de tip A - Elaborarea planurilor de management/seturilor de masuri de conservare / planurilor de actiune
pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) si pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele
anterioare.Prin urmare, proiectul propus nu a facut obiectul unei evaluari strategice de mediu. Unul din rezultatele proiectului, respectiv
Planul de management pentru situl Natura 2000 va face obiectul unei astfel de evaluari, dupa elaborare.

NA

În cazul neîndeplinirii condiţionalităţii ex-ante privind legislaţia din domeniul mediului (Directiva 2011/92/UE şi Directiva
2001/42/CE), in conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1303.2013, demonstraţi legătura cu planul de acţiune
convenit:

Proiectul este inclus în anexele la Directiva EIM?

Niciuna

NA

Proiectul nu este inclus în niciuna dintre cele doua anexe. Vă rugăm să oferiţi explicaţii:

Aprobarea de dezvoltare/autorizaţia de construcţie (după caz):

Proiectul se află deja în faza de construcţie (există cel puţin un contract de lucrări) F.3.5.1?

NU

Aprobarea de dezvoltare/autorizaţia de construcţie a fost deja acordată pentru acest proiect (pentru cel puţin un contract de
lucrări) F.3.5.2?.

NU

Când a fost introdusă cererea oficială pentru aprobarea de dezvoltare?

NA

Indicaţi etapele administrative parcurse până în prezent şi descrieţi etapele rămase.

La ce dată se aşteaptă ultima decizie (ultimele decizii) ?

Menţionaţi autoritatea sau autorităţile competente care au acordat sau vor acorda aprobarea de dezvoltare:

NA

Directiva EIM

Componentele si activitatile proiectului sunt interdependente. Astfel, subactivitatile A.1 – A.7 si B.5. sunt necesare pentru realizarea
activitatii A.8. Elaborarea Planului de Management si înaintarea spre aprobare, astfel încât aceasta sa aiba loc înainte de finalizarea
proiectului, inclusiv elaborarea evaluarii strategice de mediu(SEA).
Subactivitatea B 2. este necesara pentru realizarea subactivitatilor B 3 si B 4.
Activitatile B.1 si B.6 sunt necesare pentru indeplinirea cerintelor MIV.
Activitatile C si E sunt obligatorii conform cerintelor Ghidului solicitantului.
In procesul de implementare vor fi respectate urmatoarele cerinte:
In planificarea activitaţilor a fost luat in considerare faptul ca planul de management este supus procedurii SEA. Aceasta procedura va fi
finalizata inainte de terminarea proiectului.
Planul de management va fi aprobat de autoritatea competenta conform legislaţiei în vigoare înainte de plata finala. Seturile de masuri de
management pentru conservarea habitatelor si speciilor de importanţa comunitara vor avea in vedere prioritaţile autoritaţii centrale
responsabile, se vor lua in considerare si listele de referinţa care includ speciile si habitatele de interes comunitar. Toate harţile care sunt
anexa la planul de management vor fi elaborate în GIS, sistem de proiecţie Stereografic 1970. Setul de date spaţiale se va realiza cu
respectarea prevederilor OG nr. 4/2010 precum si a specificaţiilor tehnice INSPIRE. Seturile de date spaţiale se vor realiza cu precizia
aferenta scarii 1:5000 si cu respectarea specificaţiilor tehnice disponibile la nivelul CE, conform Directivei INSPIRE, specifice fiecarui set
de date spaţiale realizat.
Pentru trasarea detaliilor topografice din interiorul ariei protejate vor fi utilizate planuri de baza 1:5000 sau 1:10000 si ortofotoplanuri,
precum si datele puse la dispoziţie de catre instituţiile responsabile cu implementarea diferitelor teme aferente Directivei INSPIRE.
Cartarile si analizele privind caracterizarea speciilor si habitatelor vor ţine cont de suprafaţa minima de cartare conform specificului
acestora. Pentru activitaţile de cartare a arealelor speciilor si a habitatelor se pot utiliza imagini satelitare multispectrale precum si
modelele digitale ale terenului la rezoluţii adecvate scopului urmarit.Formatul digital al bazelor de date cartografice va permite

Descrierea investiţiei

16



interoperabilitatea intre diferite programe de analiza GIS si sa se realizeze in concordanţa cu specificaţiile INSPIRE pentru bazele de date
geospaţiale ale ariilor protejate; Formatul bazelor de date geospaţiale agreat este geodatabase. Harţile vor fi etichetate ţinandu-se seama
de semnele convenţionale cartografice existente;
Planul de management va respecta formatul si metodologia recomandata de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor la momentul
elaborarii planului de management. Planul de management va fi aprobat in conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007, cu modificarile
si completarile ulterioare.
Document atasat.

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

descriere investitie semnat.pdf

04/05/2018 Descriere investitie inf suplimentare2F5D6887C0DF20D4012F3A44B8E991C4BD260E41F57A5D32A8403D
0E02CD64CF

Descriere investitie rev s.pdf

15/10/2019 Descriere investitie rev14C8F854EAE2555575871341B84A20104964D2AACB85459455E5F375
9B56DA7C

Descriere investitie s.pdf

18/10/2019 Descriere investitie rev1C1303AB5CD7412E6E3CF85CE99B1F65D3158D0B93CF87611020776
39BBEDE1DE

Analiza cererii

NA

Descrierea Referinţa

NA

Analiza opţiunilor

NA

Vă rugăm să descrieţi pe scurt opţiunile alternative luate în considerare în studiile
de fezabilitate (maximum 2-3 pagini) în conformitate cu abordarea prevazută în
Anexa III la prezentul Regulament (Metodologia de realizare a analizei cost-
beneficiu):

Referinţa

NA

NA

Vă rugăm să menţionaţi criteriile luate în considerare pentru selectarea celei mai
bune soluţii [clasificându-le în funcţie de importanţa şi metoda de evaluare, ţinând
cont de rezultatele evaluării privind vulnerabilitatea faţă de schimbările climatice şi
ale evaluării riscurilor şi de procedurile EIM/ESM, după caz (a se vedea secţiunea F
următoare) şi justificaţi, pe scurt, opţiunea aleasă în conformitate cu Anexa III la
prezentul Regulament (Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu)]:

Fezabilitatea opţiunii selectate

Aspectul instituţional Referinţa

NA NA

Aspecte tehnice, în special amplasarea, capacitatea nominală a infrastructurii
principale, justificarea domeniului de aplicare şi a dimensiunii proiectului în
contexul cererii estimate, justificarea alegerilor făcute cu privire la evaluarea
riscurilor de dezastre naturale şi climatice (după caz), estimarea costului de
investiţie şi a costului operaţional:

Referinţa

NA NA

Aspecte de mediu şi aspecte privind atenuarea schimbărilor climatice (emisii de
gaze cu efect de seră) şi adaptarea la acestea (dacă este cazul):

NA

Referinţa

NA

Alte aspecte

NA

Referinţa

NA

Studii de fezabilitate
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Rezumat revizuiri aplicaţie

Rezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect

NA

Componenta 1

Indicatori prestabiliţi de realizare

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Situri 1.00Număr de situri Natura 2000 cu administrator / custode
operaţional - 2S95

Planuri 1.00Seturi de măsuri/planuri de management /planuri de acţiune
aprobate

Situri 1.00
Număr de situri /arii / specii  / habitate (după caz) care
beneficiază de planuri de management / planuri de acţiune
aprobate, din care:

Indicatori prestabiliţi

Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

Indicatori suplimentari de rezultat

Denumire indicator Unitate
măsură

Anul de
referinţă Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Valoare
referinţă

Aplicatie de finantare proiect 0.002021 1.00

metodologii inventariere studiu 0.002021 5.00

studiu inventariere studiu 0.002021 1.00

studiu zonare interna a ariei studiu 0.002021 1.00

studii mediul abiotic studiu 0.002021 5.00

studiu socio-economic studiu 0.002021 1.00

studiu cu privire la folosinta terenurilor, structura proprietatii,
administratori si management actual

studiu 0.002021 1.00

 studii presiuni si amenintari studiu 0.002021 5.00

metodologii stare de conservare studiu 0.002021 5.00

studii evaluarea starii de conservare studiu 0.002021 5.00

 studii masuri de management/conservare studiu 0.002021 5.00

harti anexe la planul de management harta 0.002021 32.00

plan de management aprobat plan 0.002021 1.00

documentatie SEA studiu 0.002021 1.00

taxa avizare taxa 0.002021 1.00

pagina web site 0.002021 1.00

pliante prezentare sit buc 0.002021 800.00

brosuri prezentare buc 0.002021 800.00

afise buc 0.002021 200.00

mape buc 0.002021 800.00

pixuri buc 0.002021 800.00

stick USB buc 0.002021 800.00

tricouri buc 0.002021 800.00

seminarii constientizarea factorilor de interes si decizionali locali seminar 0.002021 8.00

seminarii constientizarea tinerei generatii seminar 0.002021 8.00
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Denumire indicator Unitate
măsură

Anul de
referinţă Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Valoare
referinţă

seminarii consultare seminar 0.002021 4.00

set propuneri studiu 0.002021 1.00

 pliante buc 0.002021 200.00

 brosuri buc 0.002021 200.00

mape buc 0.002021 200.00

 afise buc 0.002021 200.00

bannere buc 0.002021 2.00

pixuri buc 0.002021 200.00

anunturi presa buc 0.002021 2.00

 laptopuri buc 0.002021 5.00

birouri buc 0.002021 5.00

scaune buc 0.002021 6.00

cuiere buc 0.002021 2.00

fax buc 0.002021 1.00

 multifunctionala A3 buc 0.002021 1.00

sesiuni de instruire sesiune 0.002021 4.00

licente ARCGIS buc 0.002021 4.00

GPS buc 0.002021 1.00

calculatoare desktop buc 0.002021 2.00

laptopuri buc 0.002021 4.00

aparate foto buc 0.002021 2.00

plotter A0 buc 0.002021 1.00

rapoarte de audit raport 0.002021 4.00

Lider - ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

ID dosar achiziţiei: 2472765714

Titlul achiziţiei: Scriere aplicatie de finantare

A0. Scrierea aplicatiei de finantareDescrierea achiziţiei:

79421200-3 - Servicii de elaborare de proiecte, altele decât pentru lucrările de construcţie ,
79411000-8 - Servicii generale de consultanţă în management

CPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 124,950.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie privată competitivă conform Ordin MFE

9 Iunie 2017Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 30 Iunie 2017

30 Iunie 2017Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

ID dosar achiziţiei: 1337012637

Titlul achiziţiei: Servicii de realizare a studiilor suport şi planului de management pentru aria naturală protejată

A1 Inventarierea speciilor şi habitatelor de importanţă naţională şi comunitară de pe raza ariilor
protejate;A2 Zonarea interna si studiu abiotic pentru aria naturale protejate ROSCI 0325 Munţii
Metaliferi;A.3 Elaborarea unui studiu socio-economic care va ţine seama atât de exigentele
economice, sociale si culturale cât si de particularitatile regionale si locale care fundamentează
planul de management al ariei naturale protejate ROSCI 0325 Munţii Metaliferi;A4 Elaborarea

Descrierea achiziţiei:

Plan de achiziţii
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studiului cu privire la structura proprietăţii, proprietari şi  administratori de teren şi managementul
actual al ROSCI 0325 Munţii Metaliferi;A.5 Elaborarea studiilor de evaluare a activităţilor cu potenţial
impact antropic(presiuni şi ameninţări) ce afectează speciile de interes comunitar;A.6 Elaborarea
metodologiilor si a masurilor de conservare a speciilor de importanţă comunitară şi evaluarea stării
de conservare a acestora, stabilirea măsurilor ce trebuie luate pentru atingerea unei stări de
conservare favorabilă a speciilor de pe raza ariei naturale protejate;A.8 Elaborarea Planului de
Management şi înaintarea spre aprobare, astfel încât aceasta să aibă loc înainte de finalizarea
proiectului, inclusiv elaborarea evaluării strategice de mediu(SEA).
79311200-9 - Servicii de realizare de studiiCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 5,454,915.63 LEI

Tip procedură: Achiziţie privată competitivă conform Ordin MFE

 Februarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Mai 2020

 Mai 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

ID dosar achiziţiei: 254777338

Titlul achiziţiei: Realizare pagina web

B.1 Realizarea unei pagini web de informare privind speciile de importanţă naţională şi comunitară;Descrierea achiziţiei:

72413000-8 - Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)CPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 63,070.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie privată competitivă conform Ordin MFE

 Februarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Aprilie 2020

 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

ID dosar achiziţiei: 4020730237

Titlul achiziţiei: Elaborarea hărţilor de distribuţie a speciilor de importanţă naţională şi comunitară de pe raza ariei
naturale protejate, hărţile activităţilor cu potenţial impact antropic(presiuni şi ameninţări)  şi a hărţilor
GIS

A.7 Elaborarea hărţilor de distribuţie a speciilor de importanţă naţională şi comunitară de pe raza
ariei naturale protejate, hărţile activităţilor cu potenţial impact antropic(presiuni şi ameninţări)  şi a
hărţilor GIS care vor fi anexate la Planul de management

Descrierea achiziţiei:

71354100-5 - Servicii de cartografie digitalăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 247,520.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie privată competitivă conform Ordin MFE

 Februarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Aprilie 2020

 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

ID dosar achiziţiei: 1008766102

Titlul achiziţiei: Realizare si tiparire materiale publicitare

B.2 Elaborarea şi editarea de materiale de promovare şi conştientizare, cu speciile si habitatele de
interes naţional şi comunitar de pe suprafaţa ariei naturale protejate în vederea realizării acţiunilor de
conştientizare a populaţiei; B.6 Publicitatea proiectului

Descrierea achiziţiei:

79823000-9 - Servicii de tipărire şi de livrareCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 460,768.00 LEI
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Tip procedură: Achiziţie privată competitivă conform Ordin MFE

 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Mai 2020

 Mai 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

ID dosar achiziţiei: 1495308890

Titlul achiziţiei: Realizare seminarii de informare si constientizare

B.3 Conştientizarea factorilor de interes şi decizionali locali – autorităţi locale, instituţii publice şi
populaţie din localităţile de pe suprafaţa ariei; B.4 Conştientizarea tinerei generaţii; B.5 Consultare
publică aferentă procedurii de elaborare şi aprobare a Planului de Management

Descrierea achiziţiei:

79951000-5 - Servicii de organizare de seminariiCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 230,384.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie privată competitivă conform Ordin MFE

 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Mai 2020

 Mai 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

ID dosar achiziţiei: 3682939420

Titlul achiziţiei: Contract audit

E. AuditDescrierea achiziţiei:

79212100-4 - Servicii de auditare financiarăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 80,920.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie privată competitivă conform Ordin MFE

 Iunie 2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iulie 2022

 Iulie 2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

ID dosar achiziţiei: 433757417

Titlul achiziţiei: Achizitionare bunuri UIP

C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIP;
D. Întărirea capacităţii administrative a custodelui prin achiziţia de echipamente;

Descrierea achiziţiei:

30213100-6 - Computere portabileCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 114,416.12 LEI

Tip procedură: Achiziţie privată competitivă conform Ordin MFE

 Februarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Aprilie 2020

 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

ID dosar achiziţiei: 871967074

Titlul achiziţiei: Contract chirie spatiu UIP
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C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIP;Descrierea achiziţiei:

55250000-7 - Servicii de închiriere de locuinţe mobilate pe termen scurt , 70310000-7 - Servicii de
închiriere sau de vânzare de imobile

CPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 209,916.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie privată competitivă conform Ordin MFE

 Ianuarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Martie 2020

 Martie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

ID dosar achiziţiei: 669318556

Titlul achiziţiei: Servicii de publicitate (anunturi presa)

Solicitare deblocare SMIS sectiunea Plan de AchizitiiDescrierea achiziţiei:

79341000-6 - Servicii de publicitateCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 1,190.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Ianuarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Februarie 2020

 Februarie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

ID dosar achiziţiei: 2617479220

Titlul achiziţiei: Elaborarea raportului de mediu în cadrul procedurii SEA pentru aprobarea planului de management

Elaborarea Planului de Management şi înaintarea spre aprobare, astfel încât aceasta să aibă loc
înainte de finalizarea proiectului, inclusiv elaborarea evaluării strategice de mediu (SEA).

Descrierea achiziţiei:

90711400-8 - Servicii de evaluare a impactului asupra mediului (EIA), altele decât cele pentru
construcţii

CPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 8,925.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Septembrie 2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Septembrie 2022

 Septembrie 2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

ID dosar achiziţiei: 1761729609

Titlul achiziţiei: Achiziţionare echipamente pentru întărirea capacităţii de administrare

Întărirea capacităţii administrative a custodelui prin achiziţia de echipamenteDescrierea achiziţiei:

48326000-9 - Pachete software de cartografieCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 491,327.20 LEI

Tip procedură: Achiziţie privată competitivă conform Ordin MFE

 Iunie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iulie 2020

 Iulie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

C 13 Plan de achizitii.pdf

04/05/2018 C.13 Plan de achizitiiC30F95CD2ECF9F23B12B221B1787D76E2A9FD5438C695A1C0F9808
8307AB6C81

strategia-achizitiilor-publice-.pdf

04/05/2018 strategia-achizitiilor-publice5FCA2C350A53C23B85887F965AB2613B7AC46D4525B17EABC4C5D5
4E03000C95

C.13 Plan de achizitii s.pdf

15/10/2019 C.13 Plan de achizitii rev2F06901B2D9CB364FA459E6E1DAEAECB3572010A4400A343E421292
731B3FB4B

notificare_2_completa_SD.pdf

13/04/2020 Notificarea nr. 2. privind modificarea planului de achiziiiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Tabel centralizator resurse umane

Codul ocupaţieiRol
Nr.
crt. Nume persoană

manager proiectManager proiect1 Turcus Violeta 242101

expert achizitii publiceResponsabil achizitii2 Macinic Marius 214946

expert financiar-bancarResponsabil financiar3 Tisca Alina Veronica 241204

expert ecologResponsabil tehnic4 Albu Paul Andrei 213301

expert ecologResponsabil tehnic5 Mihali Ciprian Valentin 213301

Resurse umane implicate
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Manager proiectRol:1.

Nume persoană: Turcus Violeta

Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect

Atribuţii: - Va asigura schimbul permanent de informării cu Autoritatea de Management
- Participă şi sprijină campania de informare (sesiuni, workshop-uri, pagina web) şi conştientizare a
populaţiei şi a factorilor interesaţi
- Asigură un sistem de arhivare eficient care va fi menţinut la nivel optim, în permanenţă, de către o
persoană desemnată din rândul UIP
- Păstrează documentele într-o locaţie unică, de unde să poată fi recuperate cu uşurinţă atunci când
acest lucru se impune, pe perioada implementării, inclusiv pe o perioadă de 5 ani de la închiderea
oficială a POIM în cadrul căruia este finanţat prezentul Proiect
- Iniţiază planuri de acţiuni care să stabilească repere clare, termene viabile şi responsabili pentru
implementarea acestora, în urma misiunilor de verificare întreprinse de OI/AM şi/ sau alte instituţii
abilitate, în vederea soluţionării recomandărilor rezultate în urma acestora

- Va coordona şi verifica acţiunile/activităţile pentru fiecare persoană implicată în implementarea
proiectului pe parcursul realizării acestora în vederea realizării în timpul planificat şi în condiţii
calitative corespunzătoare
- Va organiza licitaţiile de achiziţii publice fiind preşedintele comisiei de licitaţie
- Coordonează activitatea UIP
- Certifică realitatea, regularitatea şi legalitatea cheltuielilor, în conformitate cu legislaţia fiscală în
vigoare
- Aprobarea termenilor de referinţă şi a specificaţiilor tehnice (caiet de sarcini) pentru contractele din
Planul de achiziţii.
- Va coordona toate întâlnirile lunare de progres în cadrul Proiectului, cu obligaţia de a invita un
reprezentant al OI/AM la aceste întâlniri

- Monitorizarea, controlul şi evaluarea continuă a proiectului, pe baza indicatorilor fizici, financiari şi
de performanţă stabiliţi în Contractul de Finanţare (cerere de finanţare şi anexe), utilizând ca
instrumente de monitorizare: verificarea îndeplinirii obiectivelor cheie ale Proiectului, întâlniri
periodice de monitorizare, rapoarte, rapoarte de progres lunar, urmărirea permanentă a stadiului
implementării contractelor, Sistemul Unic de Management al Informaţiei (SMIS)
- Pune la dispoziţia subcontractanţilor toate datele necesare legate de aria naturală protejată
- Răspunde în faţa AM şi OI pentru implementarea proiectului şi pentru realizarea obiectivelor la
termenele prevăzute şi cu respectarea bugetului în Cererea de Finanţare sau cel actualizat
- Aprobă livrabilele proiectului, în numele Beneficiarului
- Se încadrează în programul de lucru şi în bugetul de timp al UIP
- Este responsabil cu introducerea datelor în MySMIS
- Păstrează secretul de serviciu

Educaţie solicitată Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată experienta în minim un proiect finantat din fonduri externe nerambursabile - 1 ani - 1 ani

Competenţe solicitate Cunostinte avansate operare calculator

Curriculum vitae

Educaţie

Sep 1996 - Iul 2000 Licentiat în Biologie

Universitatea de Stiine Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara, Facultatea de
Agricultura, Profil Biologie
Str. Str. Calea Aradului nr. 119, Municipiul Timişoara, cod poştal 300254, judeţul Timiş, România

Experienţă

Prorector  2012 -   2014

Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad

Str. Str. B-dul Revolutiei nr. 94, Municipiul Arad, cod poştal 310017, judeţul Arad, România

•  Coordonarea activitatilor de cercetare si antreprenoriat a cadrelor din universitate;
• Asigurarea conducerii operative a universitaii si reprezentarea în relaiile cu tertii;
• Evaluarea stiintifica a personalului din universitate la sfârsitul fiecarui an universitar;
• Realizarea unei structuri piramidale a personalului din universitate, tinând cont de necesitaile
cerute de metodologiile de calitate ale ARACIS si CNATDCU;
• Organizarea cercetarii stiinifice în cadrul facultailor, stabilind strategia de cercetare pe termen
scurt, mediu si lung;
• Întocmirea dosarelor pentru evaluarea universitaii de catre EUA si ARACIS;
• Înfiinarea de laboratoare sau/si centre de cercetare, ca unitai de venituri si cheltuieli în cadrul
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universitaii.

Conferentiar universitar doctor  2009 -   2017

Facultatea de Stiinte ale Naturii, Inginerie si Informatica a Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din
Arad
Str. Str. B-dul Revolutiei  nr. 94, Municipiul Arad, cod poştal 310017, judeţul Arad, România

• Susţinerea de cursuri si laboratoare în cadrul disciplinelor: Citologie generala, Histologie
generala, Morfologia si anatomia plantelor, Sistematica plantelor, Botanica forestiera, Fiziologia
plantelor, Biotehnologii vegetale;
• Organizarea cercetarii stiinţifice în cadrul departamentului Biologie;
• Elaborarea si derularea de proiecte de cercetare stiinţifica;
• Publicarea de lucrari stiinţifice în reviste BDI, ISI, etc.
• Înfiinţarea de laboratoare sau/si centre de cercetare, ca unitaţi de venituri si cheltuieli în
cadrul facultaţii.

Competenţe

Manager de proiect Manager de proiect pentru proiectele: ”Elaborarea strategiilor de conservare, a planurilor de
monitorizare si dezvoltare durabila pentru SCI Defileul Muresului Inferior” si “Elaborarea planului de
management pentru ROSPA0014 Câmpia Cermeiului si ariile protejate conexe” , perioada 2009-
2016

Responsabil achizitiiRol:2.

Nume persoană: Macinic Marius

Codul ocupaţiei: 214946 expert achizitii publice

Atribuţii: - Elaborează rapoartele de evaluare a ofertelor depuse, în conformitate cu decizia comisiei de
achiziţii
- Realizează comunicările către ofertanţi în conformitate cu Legea nr. 98/2016
- Elaborează contractele de furnizare şi servicii după finalizarea procedurilor de achiziţie publică
- Urmăreşte îndeplinirea termenelor legale pe parcursul procedurilor de achiziţie publică
- Arhivează documentele procedurilor de achiziţii pentru furnizare şi servicii
- Elaborează documentele necesare modificărilor contractuale intervenite pe parcursul derulării
acestora
- Va răspunde de realizarea în condiţii de legalitate, de calitate şi în termenul stabilit a tuturor
acţiunilor la care va participa şi pentru care are responsabilităţi potrivit graficului întocmit de
managerul proiectului
- Elaborează documentaţiile de atribuire pentru contractele de furnizare şi servicii din cadrul
proiectului

- Răspunde de prezentarea obiectivă, corectă, fidelă şi fără omisiuni a documentaţiilor în cadrul
procedurilor de achiziţie publică
- Coordonează şi răspunde de elaborarea documentaţiilor şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii
publice şi caietelor de sarcini pentru achiziţiile publice
- Participă în calitate de membru în comisiile de atribuire
- Va raporta managerului proiectului, în cel mai scurt timp, orice disfuncţionalităţi în realizarea
activităţilor/acţiunilor la care participă şi va propune măsuri de remediere
- Va întreprinde măsuri de remediere a eventualelor disfuncţionalităţi, după consultarea şi
aprobarea managerul proiectului
- Asigura verificarea şi aprobarea livrabilelor, în numele beneficiarului.
 - Participă la elaborarea şi avizarea proceselor verbale de livrare şi instalare a echipamentelor
achiziţionate;
- Îndeplineşte orice solicitare din partea Managerului de proiect, în domeniul său de lucru, cu privire
la implementarea p

Educaţie solicitată Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată experiena specifica relevanta de minim trei ani - 3 ani

Competenţe solicitate Cunostinte avansate de operare calculator

Curriculum vitae

Educaţie

Oct 2016 - Oct 2016 Expert Achizitii Publice

Camera de Comert si Industrie a Romaniei
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Str. Closca nr. 5, Municipiul Arad, cod poştal 310017, judeţul Arad, România

Oct 1997 - Iun 2001 Istorie/Jurnalistica

Universitatea de Vest Vasile Goldis din Arad

Str. Revolutiei nr. 94-96, Municipiul Arad, cod poştal 310025, judeţul Arad, România

Experienţă

Asistent managerMai 2018 -

Triple A Consulting & Management SRL

Str. Andrei Saguna nr. 75, Municipiul Arad, cod poştal -, judeţul Arad, România

Asistent manager cu competente in achizitii publice

Competenţe

Achizitii publice Achizitii publice

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A2 - Utilizator elementar
nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

italiana A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator elementar
nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

Responsabil financiarRol:3.

Nume persoană: Tisca Alina Veronica

Codul ocupaţiei: 241204 expert financiar-bancar

Atribuţii: - Va întocmi în timp util, în condiţii de legalitate, toate documentele pentru solicitarea fondurilor
alocate, astfel încât sa nu distorsioneze şi să un întârzie realizarea tuturor activităţilor/acţiunilor si
lucrărilor necesare pentru implementarea proiectului
- Răspunde de prezentarea obiectivă, corectă, fidelă şi fără omisiuni a documentelor financiar-
contabile, a documentelor justificative, a rapoartelor financiar-contabile ale proiectului
- Va raporta managerului de proiect, în cel mai scurt timp, orice disfuncţionalităţi în realizarea
activităţilor/acţiunilor la care participă şi va propune măsuri de remediere
- Înregistrarea contabilă, în condiţii de legalitate, a tuturor activităţilor/acţiunilor ce urmează
a se desfăşura pentru implementarea proiectului, va fi membru în comisia de recepţie finală a
activităţilor/acţiunilor şi lucrărilor, întocmeşte dosarul cererii de prefinanţare, dosarul cererii de
rambursare, dosarul cererii de plata întocme
- Elaborează documentele financiar-contabile lunare pe baza documentelor justificative
- Întocmeşte procedura de organizare şi funcţionare UIP şi procedurile de lucru
- Vizează: CFP
- Răspunde de certificarea, completitudinea, corectitudinea şi realitatea informaţiilor
conţinute în cererile de prefinanţare, rambursare, precum si a înregistrării în sistemul contabil a
tuturor operaţiunilor declarate în cererile de prefinanţare şi rambursare
- Pune la dispoziţia AM, OI, ACP, AA, Comisiei Europene si oricărui alt organism abilitat să
verifice pe parcursul implementării proiectului modul de utilizare a finanţării nerambursabile,
documentele solicitate, la cerere şi în termen
- Transmite anual, până la data de 15 ianuarie, următoarele documente: Planul financiar
pe resurse şi ani pentru anul următor, Planul de rambursare iar în cazul în care se înregistrează
modificări faţă de Planul financiar şi Planurile de rambursare actualizate anterior, va ataşa acestuia
justifi
- Va urmări si răspunde de utilizarea în condiţii de legalitate a fondurilor alocate, împreună
cu managerul proiectului
- Asigura verificarea şi aprobarea livrabilelor, în numele beneficiarului.
- Participă la analiza detaliilor economice ale ofertelor pentru echipamente şi servicii şi
selecţia acestora fiind membru în comisia de selecţie;
- Urmărirea fluxului de numerar
- Asigură elaborarea balanţei de verificare la termenele stabilite de legislaţia în vigoare;
- Implementează procedurile de contabilitate cu ajutorul programului informaţional;
- Colectarea de elemente probante necesare pentru a trage concluzii şi a exprima opinii asupra
situaţiilor financiare;
- Încadrarea în programul de lucru şi în bugetul de timp al UIP;
- Se asigură că toate înregistrarile contabile transpun corect operaţii reale (verificarea realităţii
înregistrărilor);
- Execuţia misiunii de compilare a informaţiilor financiare ale proiectului, sub forma de rapoarte
financiare sau secţiun

Cerinţe din fişa postului
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Educaţie solicitată Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani

Experienţă solicitată experienta specifica relevanta de minim trei ani - 3 ani

Competenţe solicitate Cunostinte avansate de operare calculator

Curriculum vitae

Educaţie

Oct 2004 - Iun 2009 economist

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Str. Revolutiei nr. 77, Municipiul Arad, cod poştal -, judeţul Arad, România

Experienţă

expert contabilNoi 2001 -

CECCAR Arad

Str. Revolutiei nr. 92, Municipiul Arad, cod poştal -, judeţul Arad, România

Expert contabil CECCAR Arad

Competenţe

Expert contabil expert contabil
management
comunicare
gestionare documente

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator elementar
nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

germana C2 - Utilizator
experimentat nivel2

C2 - Utilizator
experimentat nivel2

C2 - Utilizator
experimentat nivel2

C2 - Utilizator
experimentat nivel2

C2 - Utilizator
experimentat nivel2

Responsabil tehnicRol:4.

Nume persoană: Albu Paul Andrei

Codul ocupaţiei: 213301 expert ecolog

Atribuţii: - Va urmări realizarea activităţilor/acţiunilor prevăzute de proiect pentru implementarea
proiectului şi asigură suport de specialitate în realizarea campaniilor de conştientizare şi a
materialelor publicitare conform Manualului de Identitate Vizuală
- Va raporta managerului proiectului, în cel mai scurt timp, orice disfuncţionalităţi în
realizarea activităţilor/acţiunilor la care participă şi va propune măsuri de remediere
- Va răspunde de realizarea în condiţii de legalitate, de calitate şi în termenul stabilit a
tuturor acţiunilor la care va participă şi pentru care are responsabilităţi potrivit graficului întocmit de
managerul proiectului
- Furnizează informaţii către subcontractanţi
- Realizează gruparea documentelor în dosare cronologic şi sistematic pentru
implementarea planului de management
- Participă la campania de informare (seminarii, pagina web) şi conştientizare a populaţiei
şi a factorilor interesaţi

- Îndosariază şi păstrează toate documentele originale, inclusiv documentele contabile
aferente proiectului, privind activităţile şi cheltuielile aferente acestuia, în vederea facilitării
controlului de audit, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale, astfel încât acestea
să fie uşor accesibile şi să permită verificarea lor
- Participare la elaborarea procedurilor de achiziţii publice şi caietelor de sarcini pentru
achiziţiile publice cu specificaţii tehnice
- Participare la analiza, evaluarea şi contractarea materialelor, echipamentelor şi
serviciilor, fiind membru în comisiile de evaluare şi selecţie a ofertelor
- Participă la elaborarea proceselor verbale de furnizare a rezultatelor contractelor de
prestări servicii

- Verifică inventarierea echipamentelor şi materialelor achiziţionate
- Planifică şi urmăreşte procesul de arhivare a documentelor finale
- Va participa la şedinţele de lucru convocate de către managrul de proiect, va semnala
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stadiul de îndeplinire a sarcinilor trasate, va aduce la cunoştinţămanagerului de proiect situaţiile
neprevăzute survenite pe parcursul îndeplinirii sarcinilor care pot afecta negativ îndeplinirea
acestora
- Se va implica în pregătirea cererilor de prefinantare, de plata si de rambursare
- Îndeplineşte orice solicitare din partea Managerului de proiect, în domeniul său de lucru,
cu privire la implementarea proiectului
- Încadrarea în programul de lucru şi în bugetul de timp al UIP;
- Păstrează secretul de serviciu.

Educaţie solicitată Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată experienta specifica relevanta de minim trei ani - 3 ani

Competenţe solicitate Cunostinte avansate de operare calculator

Curriculum vitae

Educaţie

Oct 2009 - Sep 2012 Doctor in Stiinte Exacte

Universitate de Vest din Timisoara

Str. Vasile Parvan nr. 4, Municipiul Timişoara, cod poştal 300223, judeţul Timiş, România

Experienţă

Membru in echipa de cercetareOct 2010 -

Universitatea de Vest din Timisoara

Str. str. Pestalozzi nr. 16, Municipiul Timişoara, cod poştal 300115, judeţul Timiş, România

Membru in echipa de cercetare al Centrului de Cercetare pentru Analiza Termica in Probleme de
Mediu al Universitatii de Vest din Timisoara

Competenţe

Competente si abilitati sociale Competente in problematici de mediu
Competente de cercetare in probleme de mediu
spirit de echipă
abilităţi de comunicare scrisă şi verbală
abilităţi de planificare şi prioritizare
abilităţi de gândire critică, analitică şi „outside the box”
abilităţi de a lucra într-un mediu intercultural şi interdisciplinar
abilităţi de cercetare
abilităţi de soluţionare a problemelor
adaptabilitate
experienţă în management organizaţional
abilităţi organizare şi coordonare activităţi şi evenimente

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

franceza C1 - Utilizator
experimentat nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

Responsabil tehnicRol:5.

Nume persoană: Mihali Ciprian Valentin

Codul ocupaţiei: 213301 expert ecolog

Atribuţii: - Păstrează documentele într-o locaţie unică, de unde să poată fi recuperate cu uşurinţă
atunci când acest lucru se impune, pe perioada implementării, inclusiv pe o perioada de 5 ani de la
închiderea oficială a POIM în cadrul căruia este finanţat prezentul proiect
- Îndosariază şi păstrează toate documentele originale, inclusiv documentele contabile
aferente proiectului, privind activităţile şi cheltuielile aferente acestuia, în vederea facilitării
controlului de audit, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale, astfel încât acestea
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să fie uşor accesibile şi să permită verificarea lor
- Asigură verificarea şi aprobarea livrabilelor, în numele beneficiarului
- Va urmări realizarea activităţilor/acţiunilor prevăzute de proiect pentru implementarea
proiectului şi asigură suport de specialitate în realizarea campaniilor de conştientizare şi a
materialelor publicitare conform Manualului de Identitate Vizuală

- Va raporta managerului proiectului, în cel mai scurt timp, orice disfuncţionalităţi în
realizarea activităţilor/acţiunilor la care participă şi va propune măsuri de remediere
- Va răspunde de realizarea în condiţii de legalitate, de calitate şi în termenul stabilit a
tuturor acţiunilor la care va participă şi pentru care are responsabilităţi potrivit graficului întocmit de
managerul proiectului
- Furnizează informaţii către subcontractanţi
- Realizează gruparea documentelor în dosare cronologic şi sistematic pentru
implementarea planului de management
- Participare la elaborarea procedurilor de achiziţii publice şi caietelor de sarcini pentru
achiziţiile publice cu specificaţii tehnice
- supervizarea desfăşurării tuturor procedurilor de achiziţie pentru contractele aferente din
planul de achiziţie a proiectului

- Participare la analiza, evaluarea şi contractarea materialelor, echipamentelor şi
serviciilor, fiind membru în comisiile de evaluare şi selecţie a ofertelor
- Participă la elaborarea proceselor verbale de furnizare a rezultatelor contractelor de
prestări servicii
- Planifică şi urmăreşte procesul de arhivare a documentelor finale
- Va participa la şedinţele de lucru convocate de către managrul de proiect, va semnala
stadiul de îndeplinire a sarcinilor trasate, va aduce la cunoştinţă managerului de proiect situaţiile
neprevăzute survenite pe parcursul îndeplinirii sarcinilor care pot afecta negativ îndeplinirea
acestora
- Se va implica în pregătirea cererilor de prefinantare, de plata si de rambursare
- Îndeplineşte orice solicitare din partea Managerului de proiect, în domeniul său de lucru,
cu privire la implementarea proiectului
- Încadrarea în programul de lucru şi în bugetul de timp al UIP;
- Păstrează secretul de serviciu

Educaţie solicitată Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată experienta specifica relevanta de minim trei ani - 3 ani

Competenţe solicitate Cunostinte avansate de operare calculator

Curriculum vitae

Educaţie

Oct 2005 - Sep 2010 Doctor in Biologie

Universitatea Babes Bolyai din Cluj-Napoca

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România

Experienţă

CS IIINoi 2012 -

Universitatea de Vest Vasile Goldis din Arad

Str. Revolutiei nr. 94-96, Municipiul Arad, cod poştal -, judeţul Arad, România

Institutul de Stiinte ale Vietii

Competenţe

Competente in studii de
analiza microscopica a

componentelor de mediu
abiotice si biotice

Competente in studii de analiza microscopica a componentelor de mediu abiotice si biotice

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

A1 - Utilizator
elementar nivel1
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Fisa de post resp tehnic 2.pdf

04/05/2018 Fisa de post responsabil tehnic 20850063FC183984E14EDA0D633DF6080A5BC9F67CC5E8A8F82D24C
34F27CE241

Fisa de post resp tehnic final semnat.pdf

04/05/2018 Fisa de post responsabil tehnic 142315BF104E30BA94B5B939168F0C18516F50F49C692879697B8629F
8ED8E3B9

Fisa de post Manager de proiect final semnat.pdf

04/05/2018 Fisa de post manager proiect521F7D02232C785F8F5493D84E5E1C4CA0A51FF54F1CAFB0541B36
D1FF6B2260

ORGANIGRAMA semnat.pdf

04/05/2018 Organigrama56AF261C99C5F373311DBD2F76CB4274086EEAC0CEE64227A3E167
E961EEC140

Decizia nr. 1 UIP semnat.pdf

04/05/2018 Decizie UIPE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Fisa de post resp financiar final semnat.pdf

04/05/2018 Fisa de post responsabil financiar40517BD0F9B223B6CF5F360BA1CBA8C244D186948BE451C4ECA2E9
B5F4DD1807

CV VIOLETA TURCUS-iulie 2016 semnat.pdf

04/05/2018 CV Manager proiect1EDDD65C1092FF1D130EC800E8668AD5CB2CFBAE046D2BAAA212F
BBF88FB9722

Fisa de post resp achizitii final semnat.pdf

04/05/2018 Fisa de post responsabil achizitii115DE6EE5DB5FC9B1D4522209AA5137A16659B1F19D1D190790BC0
08996852B8

Fisa de post resp tehnic 2.pdf

20/06/2018 Fisa de post responsabil tehnic2 rev.1BD64B8A7CB2AC773C26E992F1354332AEFC21794A2E1F6ED16780
80B730A966

Fisa de post resp tehnic 1.pdf

20/06/2018 Fisa de post responsabil tehnic1 rev.F7FBA65BFD791EAC2CD844222130C0338D66EEE91985EC2D7BAEF
80AB31DD684

Fisa de post resp achizitii rev.pdf

20/06/2018 Fisa de post responsabil achizitii rev.B91A6AE6C1BC98B130B029EE21D96F2CAC8E08788C5538DF472FD7
4A2B6A5609

Fisa de post Manager de proiect rev.pdf

20/06/2018 Fisa de post Manager de Proiect revBBFC2C64CB29181DC7D2B174E950A4B307FD2ADA34F557EE4DD35
DDC5E313F61

Fisa de post resp financiar rev.pdf

20/06/2018 Fisa de post Responsabil financiar rev.455F4943E022B1F51D557CF163E9C7372775889546667BFF0C9EDE0
75C29103E

Fisa de post resp tehnic 1(1).pdf

10/07/2018 Fisa de post responsabil tehnic 1 rev 1B7C35CEC2FDDDC7435135533826762A0E1C3D6611B72E033FDE210
147A4ADCFF

Fisa de post resp tehnic 2.pdf

10/07/2018 Fisa de post responsabil tehnic 2 rev 1CEE3F1ADC3EDCE07CC254CA9EC9E7D988C919359C7D4F63B965C
2F0DBD33E8F6

Notificare nr.1 cod 121808_SD.pdf

13/04/2020 Notificarea nr. 1, privind actualizarea organigramei membrilor echipei
UIP

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ASOCIAŢIA "EDUCATIO" (Lider)Pus la dispoziţie de:Amplasament 1

Sediu social

Strada Strada Ep. R. Ciorogariu, nr. 47 nr. 47, Localitatea: Municipiul Arad, Cod poştal: 310017, Judeţul: Arad, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

ASOCIAŢIA "EDUCATIO"1 bucAbonament internet

Resurse materiale implicate

Activităţi previzionate
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Activitate: A0. Scrierea aplicatiei de finantare

Subactivităţi

A0. Scrierea aplicatiei de finantare Asociatia nu are resursele necesare scrierii unei aplicatii pentru POIM. In cadrul acestei
activitati va fi realizata de catre o societate specializata aplicatia de finantare.

 Iunie 2017 -  Iunie 2020

ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

Sediu social - Str. Strada Ep. R. Ciorogariu, nr. 47, nr. 47, Municipiul Arad, cod poştal 310017,
judeţul Arad, România

Amplasamente

1 Aplicatie de finantare realizataRezultate previzionate

Activitate: A. Realizarea si aprobarea planului de management si a anexelor obligatorii conform SINCRON

Subactivităţi

A1 Inventarierea speciilor şi habitatelor de
importanţă naţională şi comunitară de pe
raza ariei naturale protejate

Se va realiza inventarierea completă a habitatelor şi a speciilor protejate de interes comunitar
pentru care a fost declarat situl ROSCI 0325 Munţii Metaliferi. Modalitaţile prin care se va face
inventarierea se stabilesc prin metodologiile specifice fiecarui grup de specii şi habitate.
Conform formularului standard, principalele caracteristici ale sitului sunt:
ROSCI 0325 Munţii Metaliferi
• suprafaţa sitului: 14.317 ha
• 4 specii protejate de interes comunitar (mamifere)
• 4 habitate
Pentru evaluarea starii de conservare se va tine cont de criteriile incluse in tabelele de evaluare
a starii favorabile de conservare disponibile, pentru unele specii, pe pagina web a Ministerului
Mediului Apelor şi Pădurilor la adresa:
http://www.mmediu.ro/protectia_naturii/protectia_naturii.htm
Stabilirea unor măsuri concrete de conservare nu se poate face fără:

o evaluare concretă a starii de conservare a speciilor;
informaţii precise cu privire la localizarea exactă a populaţiilor speciilor de

importanţă comunitară (în primul rând pe bază de coordonate GPS), care să permită realizarea
hărţilor GIS, necesare aplicării unor măsuri de management eficiente, ce vor trebui incluse în
planul de management.
Pentru acest sit, singurele date disponibile sunt cele din formularele standard pentru SCI-uri şi
din literatura ştiinţifică de specialitate, sub forma de inventar de specii, insuficiente pentru
realizarea unui plan de management adecvat.
Prin aceaste acţiuni de inventariere, evaluare a stării de conservare se vor obţine date recente
şi relevante despre :

distribuţia speciilor,
mărimea şi structura populaţiilor,
starea de conservare a acestora.

Această activitate va cuprinde:
a) elaborarea metodologiilor specifice de inventariere
b) evaluarea stării de conservare şi inventarierea speciilor protejate de interes
comunitar pentru care a fost declarat situl(se vor colecta şi informaţii legate de mediul fizic;
acestea sunt necesare stabilirii măsurilor de management)
Pentru realizarea unui management eficient  este nevoie de realizarea unui inventar complet
pentru speciile de inters comunitar pentru care a fost declarat situl vizat.
La nivelul zonei de implementare a proiectului nu există informaţii complete despre distribuţia
speciilor de interes comunitar. Aşa cum s-a precizat şi anterior, pentru acest sit nu exista: date
referitoare la evaluarea stării de conservare a speciilor; informaţii cu privire la estimarea reala a
populaţiilor specilor de importanţă comunitară; informaţii cu privire la localizarea populaţiilor
specilor de importanţă comunitară (în primul rând pe bază de cordonate GPS).
Formularele Standard indică doar prezenţa şi procentul din suprafaţă ocupat de speciile
protejate deinteres comunitar pentru care a fost declarat situl, informaţie care nu este suficientă
pentru a asigura managementul eficient al sitului Natura 2000.
Aceste informaţii sunt esenţiale atât pentru realizarea recomandărilor de management, dar mai
ales pentru aplicarea măsurilor.
În situaţia în care datele rezultate în urma inventarierilor sunt diferite de cele din formularele
standard, se va solicita modificarea acestora.
Metodologiile de inventariere ce se vor realiza prin proiect sunt urmatoarele: 1metodologie
habitate, 1 metodologie 1352 Canis Lupus, 1metodologie Lutra Lutra, 1metodologie Lynx Lynx,
1metodologie Ursus arctos. Metodele de inventariere ale habitatelor din aria naturala protejata
sunt aceleasi pentru toate cele 4 tipuri; 9130, 9170, 91E0 si 91MO. Pentru mamiferele mari se
vor realiza metodologii diferite avand in vedere faptul ca acestea se inventariaza cu metode
diferite. Studiul de inventariere va integra datele referitoare la toate speciile si habitatele din sit
si va fi anexat planului de management aprobat
Resurse implicate:  Beneficiar prin firma subcontractantă.

 Aprilie 2020 -  Octombrie 2022

ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

Sediu social - Str. Strada Ep. R. Ciorogariu, nr. 47, nr. 47, Municipiul Arad, cod poştal 310017,
judeţul Arad, România

Amplasamente

5 metodologii de inventariere realizateRezultate previzionate
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1 studiu inventariere realizat

A2 Zonarea interna si studiu abiotic pentru
aria naturale protejate ROSCI 0325 Munţii
Metaliferi

In ariile naturale protejate din România, există zone cu diferite grade de protecţie, în care sunt
permise sau interzise diverse activităţi, conform Legii 49 din 2011 pentru aprobarea OUG 57
din 2007 (art. 22).
Zonarea internă va fi realizată ţinând cont de nevoile de conservare a biodiversităţii şi
peisajului, dar şi de dezvoltare economică a zonei prin activităţi cu impact redus asupra
mediului. Suprafaţa ariei va fi împărţită în următoarele zone:
Zona de protecţie integrală -cuprinde cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din
interiorul ariei;
Zona de management durabil - face trecerea între zonele de protecţie integrală şi zonele de
dezvoltare durabilă a activităţilor umane;
Zona de dezvoltare durabilă - cuprinde intravilanul localităţilor, suprafeţele ocupate de căile de
comunicaţii permanente: drumuri naţionale, drumuri judeţene, drumuri comunale, drumuri auto
forestiere, căi ferate, căi ferate forestiere cu terasamentele aferente, păşunile montane din
afara zonei de protecţie integrală, precum şi suprafeţele din extravilanul localităţilor care au
suferit modificări antropice prin desfăşurarea de activităţi tradiţionale sau prin exploatarea
resurselor naturale neregenerabile, indiferent dacă sunt sau nu incluse în circuitul agricol sau
silvic.
Zonele de conservare specială definite conform HG nr. 2151/2004 sunt asimilate zonelor de
protecţie integrală conform OUG nr. 57/2007 actualizată.
Zonele tampon definite conform HG 2151/2004 sunt asimilate zonelor de management durabil
conform OUG 57/2007 actualizat.
vor fi realizate 5 studii ale mediului abiotic, astfel: 1 pentru habitate si cate 1 pentru fiecare
specie din categoria mamiferelor mari. Studiile abiotice vor include informatii despre
ecosistemele specifice, diferentiate pentru cele 4 specii mamifere si pentru habitate. Trebuie
specificat faptul ca prin ecosistem înţelegem unitatea organizatorică elementară, alcătuită din
biotop, ocupat de o biocenoză şi capabilă de realizarea productivităţii biologice.  Studiile
abiotice vor cuprinde informatii detaliate si diferentiate despre structura ecosistemelor
habitatelor si a celor 4 specii din categoria mamiferelor, reprezentate de structura biotopului şi
de structura biocenozei. Structura biotopului va cuprinde totalitatea factorilor abiotici în
dinamica lor. În structura biotopului vor fi cuprinse şi relaţiile dintre aceste elemente
componente, adică dintre factorii abiotici. Structura biocenozei va cuprinde componenţa
speciilor, proporţiile între populaţiile diferitelor specii si habitate, distribuţia lor în spaţiu,
dinamica în timp precum şi relaţiile dintre speciile specificate in formularul NATURA 2000 si
alte specii ce vor fi regasite pe suprafata ariei. Structura ecosistemului va mai cuprinde şi
relaţiile care se stabilesc între factorii abiotici şi populaţiile biocenozei.
Resurse implicate: activitatea va fi subcontractată

 Aprilie 2020 -  Octombrie 2022

ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

Sediu social - Str. Strada Ep. R. Ciorogariu, nr. 47, nr. 47, Municipiul Arad, cod poştal 310017,
judeţul Arad, România

Amplasamente

1 studiu zonare interna a ariei realizat

5 studii mediul abiotic realizat

Rezultate previzionate

A.3 Elaborarea unui studiu socio-
economic care va ţine seama atât de
exigentele economice, sociale si culturale
cât si de particularitatile regionale si locale
care fundamentează planul de
management al ariei naturale protejate
ROSCI 0325 Munţii Metaliferi

Modalitate de implementare:
Aceasta activitate presupune colectarea de informaţii legate de tipul de activităţi care se
desfasoara in cadrul sitului Natura 2000 şi în imediata vecinătate a acestuia. Se vor colecta şi
analiza informaţii socio–economice care să permită identificarea tendinţelor economice din
zonă şi potenţialul lor impact asupra stării de conservarea a speciilor si habitatelor  (de
exemplu, studiul va indica rata abandonării terenurilor pe următorii ani, informaţie extrem de
importantă din punct de vedere al managementului siturilor Natura 2000).
Aceste informaţii vor include date referitoare la comunităţile locale din interiorul sitului dar şi la
cele care sunt situate în afara sitului dar deţin terenuri în sit. Analiza va include şi aspecte
legate de tendinţe economice naţionale şi va lua în calcul evoluţia economică a ţărilor din
cadrul UE.
Din analiza vor rezulta posibile scenarii de dezvoltare. Aceste scenarii urmează să fie luate în
calcul la zonarea internă a sitului Natura 2000 şi la determinarea activităţilor de management
necesare pentru a reduce amenintările din activităţi economice.
De asemenea, se vor evalua beneficiile socio-economice pe care le generează situl Natura
2000 prin menţinerea stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor pentru a evidenţia
aceste beneficii ca parte a potenţialului economic al zonei.
Nu există informaţii referitoare la ameninţările şi presiunile la care sunt supuse speciile şi
habitatele de interes comunitar pentru care a fost declarate situl vizat de proiect - ROSCI 0325
Munţii Metaliferi.
Unul din motivele pentru care situl a fost desemnat este faptul că dezvoltarea economică
necontrolată poate duce la deteriorarea stării favorabile de conservare.
Ca urmare, este foarte important să se facă o analiză a datelor socio-economice şi a planurilor
de dezvoltare locală pentru a se determina impactul viitor al acestora asupra speciilor şi
habitatelor.
Concluziile ce vor decurge din aceste analize vor ajuta la definirea acţiunilor în planul de
management, acţiuni  adaptate activităţilor care se desfăşoară in cadrul sitului Natura 2000
vizat.
Identificarea beneficiilor socio-economice pe care le generează situl Natura 2000 este foarte
importantă pentru convingerea  proprietarilor şi administratorilor de terenuri de importanţa unui
management corespunzător al sitului Natura 2000 şi pentru a le oferi oportunităţi de dezvoltare
durabilă.

 Aprilie 2020 -  Octombrie 2022

ASOCIAŢIA "EDUCATIO"
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Pentru dezvoltarea unor măsuri de management şi a unui plan de management aceste
informaţii sunt foarte importante.
Resurse implicate:
Beneficiar prin firmă subcontractantă

Sediu social - Str. Strada Ep. R. Ciorogariu, nr. 47, nr. 47, Municipiul Arad, cod poştal 310017,
judeţul Arad, România

Amplasamente

1 studiu socio-economic realizatRezultate previzionate

A4 Elaborarea studiului cu privire la
structura proprietăţii, proprietari şi
administratori de teren şi managementul
actual al ROSCI 0325 Munţii Metaliferi

Metodologie de implementare:
Se vor colecta date cu privire la folosinţa terenurilor, structura proprietăţii (stat, autorităţi locale,
individual), administratori (inclusiv asociaţii) şi managementul actual.
Aceasta activitate se va realiza prin culegerea datelor de bază de la primării şi APIA, alte
instituţii publice, etc. şi se vor verifica prin ieşiri în teren. Se vor colecta datele de pe întreaga
suprafaţă a proiectului.
Nu se cunoaşte folosinţa terenurilor şi situaţia concretă a structurii  de proprietate de  pe
teritoriul proiectului,  doar informaţii generale din formularul standard.
Informaţiile referitoare la modul în care propietarii respectă folosinţa terenurilor sunt deosebit
de importante, întrucât folosinţa/managementul influenţează în mod direct statutul de
conservare al speciilor si habitatelor.
Datele sunt esenţiale pentru elaborarea planului de management.
Aceasta activitate are o importanţă deosebită pentru a putea evalua modul de gospodarire al
terenurilor şi pentru a se putea face o zonare corectă a sitului, zonare ce va fi inclusă in planul
de management.
De asemenea rezultatele acestei activităţi se vor folosi pentru a se determina gradul în care
măsurile de management Natura 2000 vor impune restricţii în gospodărirea terenurilor din zona
proiectului.
Resurse implicate:
Beneficiar prin firmă subcontractantă

 Aprilie 2020 -  Octombrie 2022

ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

Sediu social - Str. Strada Ep. R. Ciorogariu, nr. 47, nr. 47, Municipiul Arad, cod poştal 310017,
judeţul Arad, România

Amplasamente

1 Studiu cu privire la folosinta terenurilor, structura proprietatii, administratori si managementul
actual realizat

Rezultate previzionate

A.5 Elaborarea studiilor de evaluare a
activităţilor cu potenţial impact
antropic(presiuni şi ameninţări) ce
afectează speciile si habitatele de interes

Modalitate de implementare:
Identificarea activităţilor cu potenţial impact (presiune sau ameninţare) asupra ariei naturale
protejate este o etapă importantă în cadrul procesului de elaborare a unui plan de management
pentru o arie naturală protejată.  În acest sens se urmăreşte eliminarea efectelor negative ale
acestor activităţi cu potenţial impact, în vederea micşorării, eliminării sau compensării acestor
efecte şi/sau interzicerii oricărei activităţi viitoare susceptibile de a afecta semnificativ aria
naturală protejată.
Ca răspuns la un impact măsurile specifice/măsurile de management vor fi adaptate funcţie de
intensitatea efectului activităţilor cu potenţial impact asupra ariei naturale protejate, în sensul în
care pentru o aceeaşi activitate, măsurile specifice/măsurile de management pot să difere în
funcţie de intensitatea impactului (ridicată sau scazută).
Metodologia de evaluare a activităţilor cu potenţial impact a fost dezvoltată iniţial pentru
raportarea formularelor Natura 2000 către Comisia Europeană şi aprobată prin Decizia
Comisiei 97/266/EC modificată ulterior prin Decizia Comisiei 2011/484/EU privind formularul
standard pentru siturile Natura 2000. În baza acestei metodologii, evaluarea activităţilor cu
potenţial impact se face la nivel de sit Natura 2000. Această metodologie a fost adaptată pentru
a fi aplicată şi la nivelul fiecărei specii şi tip de habitat dintr-o arie naturală protejată. Totodată
metodologia de evaluare a activităţilor cu potenţial impact, care a fost dezvoltată pentru
raportarea formularelor standard Natura 2000, prevede raportarea atât a activităţilor cu impact
negativ, cât şi a celor cu impact pozitiv. Această metodologie a fost adaptată pentru elaborarea
planului de management în sensul evaluării doar a activităţilor cu impact negativ. Activităţile cu
impact pozitiv nu au fost incluse în evaluare, fiind luate în considerare ca măsuri de
management.
Pentru situl Natura 2000, informaţiile cuprinse în formularul standard Natura 2000 asigură o
bază de pornire pentru evaluarea impactului asupra ariei naturale protejate, însă acestea
trebuie confirmate, îmbunătăţite şi aduse la zi. De asemenea în vederea stabilirii măsurilor
specifice/măsurilor de management, trebuie furnizate informaţii suplimentare privind indicarea
pentru fiecare activitate cu impact asupra speciilor şi tipurilor de habitate impactate, inclusiv a
intensităţii impactului funcţie de localizare.
În acest sens, pentru evaluarea impacturilor trebuie furnizate informaţiile necesare pentru:
• Evaluarea activităţilor cu impact asupra ariei naturale protejate, în general
• Evaluarea activităţilor cu impact asupra speciilor de interes conservativ
• Evaluarea activităţilor cu impact asupra tipurilor de habitate de interes conservativ
Din punct de vedere al temporalităţii activităţilor cu potenţial impact acestea trebuie clasificate
în două categorii: presiuni actuale şi ameninţări viitoare.
În cadrul activităţii  sunt prevazute 5 studii presiuni şi ameninţări, astfel: 1 pentru habitate si 4
pentru mamifere, cate unul pentru fiecare specie. Avand in vedere specificitatea speciilor de
mamifere din aria naturala protejata si importanta acestora atat la nivel national cat si european
sunt necesare studii de evaluare a activităţilor cu potenţial antropic pentru fiecare specie de
mamifere din formularul Natura 2000. Precizam ca presiunile si amenintarile pentru speciile
Canis Lupus(Lup), Lutra Lutra, Lynx Lynx(Ras) si Ursus Arctos(Urs) au caracteristici diferite,
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pentru zone diferite. Din acest motiv este necesara realizarea studiilor separate.
Resurse implicate:
Beneficiar prin subcontractor

Sediu social - Str. Strada Ep. R. Ciorogariu, nr. 47, nr. 47, Municipiul Arad, cod poştal 310017,
judeţul Arad, România

Amplasamente

5 studii presiuni si amenintari realizateRezultate previzionate

A.6 Elaborarea metodologiilor si a
masurilor de conservare a speciilor si
habitatelor de importanţă comunitară şi
evaluarea stării de conservare a acestora,
stabilirea măsurilor ce trebuie luate pentru
atingerea unei stări de conservare
favorabilă a speciilor si habitatelor de pe
raza ariei naturale protejate.

Modalitate de implementare:
Pe baza rezultatelor obtinute în urma activităţilor anterioare se vor elabora protocoale de
monitorizare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar. Aceste protocoale vor avea o
structura care sa permită evaluarea eficienţei măsurilor de management în menţinerea acestor
specii şi habitate într-o stare favorabilă de conservare.
Fiecare protocol de monitorizare va fi corelat cu una sau mai multe actiuni de management si
va avea următoarea structură: întrebări posibile de monitorizare, derivate din acţiunile de
management; măsură/indicator; justificare; atribute; eşantionare (numărul transectelor/zonelor
pentru monitorizare, distribuţia şi selecţia transectelor/zonelor pentru monitorizare,
dimensiunea transectelor/zonelor pentru monitorizare, localizarea/marcarea transectelor în
teren); protocoale de colectarea datelor (informaţii detaliate privind natura datelor şi
modalitatea de colectare a acestora, formatul de colectare a datelor, asigurarea calităţii şi
mecanisme de standardizare, frecvenţa şi sincronizarea monitorizării); managementul şi
analiza datelor (stocarea şi managementul datelor, analiza datelor, modalitatea de prezentare a
rezultatelor responsabilului cu managementul sitului); alocarea resurselor necesare
monitorizării (personal implicat, resurse/echipamente necesare); fişă standard de monitorizare
(cu variantă electronică).
Aceste protocoale vor fi incluse în “Planul de monitorizare a eficientei masurilor de
management în conservarea speciilor” (planul de monitorizare a biodiversităţii), ce va deveni
anexă la planul de management.
“Planul de monitorizare a eficientei masurilor de management în conservarea speciilor” va avea
următoarea structură: cuprins, modalitatea de elaborare a planului (metode, date folosite etc.),
protocoalele de monitorizare, program de monitorizare (particularizat pentru fiecare protocol) în
concordanţă cu programul de implementare al acţiunilor de mangement (tabelar).
Evaluarera stării de conservare a speciilor de intres national/comunitar din sit si eficienţa
măsurilor de management în menţinerea speciilor si habitatelor într-o stare favorabilă de
conservare nu se poate face în lipsa unui plan concret de monitorizare, care să cuprindă
protocoale de monitorizare documentate,  din punctul de vedere al resurselor şi personalului
folosit, metodei de colectare şi analiză a datelor, acurateţii datelor etc.
Existenţa unor protocoale de monitorizare documentate dă asigurări custodelui ariei naturale
protejate că tipul şi calitatea datelor colectate este comparabilă, de la un an la altul.
Astfel, aceste protocoale reprezintă un instrument indispensabil în estimarea succesului sau
insuccesului unei masuri management în conservarea unei specii sau habitat.
În cadrul activităţii sunt necesare 5 metodologii de conservare, 5 studii de evaluare a stării de
conservare, 5 măsuri de management/conservare. Cele 4 habitate pot fi cuprinse in aceeasi
metodologie de conservare, studiu de evaluare a starii de conservare si acelasi livrabil pentru
masurile de conservare datorita faptului ca majoritatea asociatiilor ecologice sunt comune.
Pentru cele 4 specii de mamifere studiile mentionate trebuie sa fie separate datorita
caracteristicilor diferite ale celor 4 specii. Rezultatele realizate pentru mamifere prezinta o
importanta deosebita pentru conservarea speciilor, acestea fac parte din “The IUCN Red List of
Threatened Species. Version 2017-3”.
Resurse implicate:
Beneficiar prin firma subcontractantă
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Amplasamente

5 Metodologii stare de conservare realizate

5 studii evaluarea starii de conservare realizate

5 seturi masuri de management/conservare realizate

Rezultate previzionate

A.7 Elaborarea hărţilor de distribuţie a
speciilor si habitatelor de importanţă
naţională şi comunitară de pe raza ariei
naturale protejate, hărţile activităţilor cu
potenţial impact antropic(presiuni şi
ameninţări)  şi a hărţilor GIS care vor fi
anexate la Planul de management

Metodologie de implementare:
Pentru activităţile de cartare a arealelor speciilor si habitatelor se pot utiliza imagini satelitare
multispectrale (care oferă informaţii suplimentare prin imagini în diverse benzi spectrale, care
pot fi interpretate în acest scop), precum şi modelele digitale ale terenului (digital elevation
model) la rezoluţii adecvate scopului urmărit. Se vor utiliza atât ortofotoplanuri, cât şi
măsurătorile GPS rezultate în urma cartărilor pe teren.
Sistemul geografic informatic (GIS) implementat va oferi funcţionalităţi de tipărire a hărţilor la
diferite scări şi cu tematici diferite. Se va carta întreaga suprafaţă a proiectului la scară
prevazută de ghidul SINCRON,  pentru obţinerea stratelor de bază, se vor achiziţiona
ortofotoplanuri.
Ca urmare a digitizării principalelor strate de bază  se vor putea produce hărţi în funcţie de
necesitate, întrucât Ghidul SINCRON, în modelul de Plan de Management prevede o serie de
hărţi fără de care nu se poate aproba.
Acestea vor furniza informaţii de bază pentru realizarea planului de management, dar şi pentru
implementarea lui.
Toate hărţile care sunt anexă la planul de management vor fi elaborate în GIS, sistem de
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proiecţie Stereografic 1970 sau un alt sistem similar aprobat la nivel naţional; se vor respecta
toate cerinţele referitoare la elaborarea hărţilor din Ghidul SINCRON.
Menţionăm că pentru realizarea activităţilor din cadrul proiectului se vor utiliza limitele ariilor
naturale protejate, în format GIS, stabilite în actele normative de constituire a ariilor naturale
protejate, disponibile pe pagina de internet a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.
Rezultate:
- 8  hărţi cu distribuţia fiecarei specii şi habitat
- 1 Hartă cu localizarea sitului la nivel regional
-          1 Hartă cu localizarea sitului la nivel national
- 1 Hartă a zonării interne a sitului
- 1 Hartă a suprapunerilor sitului ROSCI0325  cu alte arii naturale protejate
- 1 Hartă a unităţilor administrativ teritoriale şi a localităţilor din zona sitului
ROSCI0325
- 1 Hartă a utilizarii terenurilor din zona sitului ROSCI0325
- 1 Hartă a tipurilor de proprietate a terenurilor din zona sitului ROSCI0325
- 1 Hartă a obiectivelor de infrastructură şi construcţii din zona sitului ROSCI0325
- 1 Hartă a obiectivelor turistice din zona sitului ROSCI0325
- 1 Hartă a impacturilor  şi a ameninţărilor potenţiale din zona sitului ROSCI0325
- 1 Hartă hidrologică (limitele bazinelor hidrografice, ale apelor curgătoare şi
stătătoare şi a amenajărilor hidrotehnice)
- 1 Hartă geologică
- 1 Hartă a pantelor, cu puncte de cotă şi curbe de nivel
- 1 Hartă a fragmentării reliefului
- 1 Hartă a solurilor
- 1 Hartă a zonelor de monitorizare
- 8  hărţi ale activităţilor cu potenţial impact antropic(presiuni şi ameninţări) ce
afectează speciile si habitatele de interes comunitar
Resurse implicate:
Beneficiar prin firma subcontractantă

Sediu social - Str. Strada Ep. R. Ciorogariu, nr. 47, nr. 47, Municipiul Arad, cod poştal 310017,
judeţul Arad, România

Amplasamente

32 de harti anexa la planul de management realizateRezultate previzionate

A.8 Elaborarea Planului de Management
şi înaintarea spre aprobare, astfel încât
aceasta să aibă loc înainte de finalizarea
proiectului, inclusiv elaborarea evaluării
strategice de mediu(SEA)

Modalitate de implementare:
În principal această activitate va consta în integrarea tuturor studiilor elaborate anterior în
cadrul celorlalte activităţi, iar structura planului de management va urma structura recomandată
în ghidul SINCRON, fiind adaptată situaţiei, având în vedere schimbările legislative care pot
interveni pe parcursul implementării proiectului .
Planul de management se va elabora cu participarea principalilor factori interesaţi.
După finalizarea planului de management, acestea vor fi editate într-o formă care să permită o
înţelegere uşoară a acestuia de către toţi factorii interesaţi, toate aspectele tehnice şi ştiinţifice
se vor prezenta în anexe.
O altă sarcină a instituţiei/organizaţiei subcontractate este de a urma procedura de Evaluare de
mediu pentru planuri şi programe conform H.G.nr.1076/2004, rezultatul final planul de
management aprobat.
Bugetarea acestei activităţi va avea în vedere costurile necesare elaborării planului de
management, parcurgerea procedurii de evaluare de mediu inclusiv raport dacă este solicitat,
taxa aferentă percepută de autoritatea competentă de mediu, revizuirea planului de
management după dezbaterea publică sau revizuirea planului de management la solicitarea
Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor  .
Planul de management reprezintă baza pentru orice activităţi care se desfăşoară în interiorul
sitului vizat sau în zona învecinată cu acesta, în scopul asigurării unui management eficient al
zonei.
Planul de management se va elabora respectând structura agreată de MMAP pentru
elaborarea planurilor de management pentru ariile protejate din România (situri Natura 2000),
conform cerinţelor din Ghidul SINCRON.
În prezent managementul sitului lipseşte, fără a se lua în considerare ceea ce ar trebui să se
facă pentru menţinerea starii de conservare a speciilor şi habitatelor.
Investiţiile şi proiectele de dezvoltare nu ţin cont de obiectivele siturilor Natura 2000, acest lucru
se impune cu atât mai mult cu cât măsurile care se vor propune în planul de management vor
trebui să ţină cont de interesele socio-economice din zonă .
Planul de management reprezintă documentul care vor sta la baza tuturor activităţilor ce se vor
desfăşura pe teritoriul sitului.
Resurse implicate:
Beneficiar prin firma subcontractantă
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Amplasamente

1 Plan Management aprobat

1 documentatie SEA realizata

1 taxa avizare achitata

Rezultate previzionate
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Activitate: B. Realizarea activitatilor de constientizare si publicitatea proiectului

Subactivităţi

B.1 Realizarea unei pagini web de
informare privind speciile si habitatele de
importanţă naţională şi comunitară

Modalitate de implementare:
Pentru realizarea paginii web va fi necesară cumpărarea domeniului de internet. Va fi realizata
pagina web pentru aria naturala protejata. Acesta va cuprinde o pagină de început generală
informaţii detaliate despre zonă - Descrierea ariei naturale protejate din punct de vedere al
aspectelor de conservare: speciile si habitatele de interes comunitar/naţional/local vor fi
descrise în amănunt, pentru fiecare specie si habitat vor fi asociate elemente multimedia etc,
Descrierea politică, geografică, socio-economică, culturală, turistică a regiunii, informaţii utile
cum ar fi evenimente culturale locale (cu accent pe aspectele de mediu), pagini în care vor fie
prezentate cele mai recente iniţiative privind biodiversitatea ale autorităţilor locale, autorităţilor
de mediu etc. (inclusiv linkurile către paginile web respective). De asemenea, va conţine
secţiuni dedicate comunităţii locale (mijloace multimedia de cointeresare şi conştientizare a
copiilor, studenţilor, mediului de afaceri, ONG-urilor, pensionarilor), turiştilor (recomandări,
reguli de bună purtare în aria naturală protejată, ghiduri, materiale publicitare electronice, linkuri
utile etc.), linkuri şi recomandări către toate website-urile ariei naturale protejate existente la
nivel naţional (şi, eventual, cele relevante la nivel internaţional), arhivă şi forum pentru discuţii
Pe pagina web va fi publicat Planul de management al ariei naturale protejate, în momentul în
care va fi elaborat şi aprobat de MMAP, precum şi seturile de hărţi.
Pagina web realizata va fi continuu dezvoltata şi va avea următorul conţinut obligatoriu pentru
pagina de deschidere (i.e. homepage).

Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului României, logo şi slogan POIM şi sigla
Instrumentelor Structurale în România

Textul „Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională”, amplasat
într-un loc vizibil pe pagina principală;

Un link către website-ul Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro,
însoţit de textul: “Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro” (textul reprezentând un link la adresa web
(URL): http://www.fonduri-ue.ro).

Citatul „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României”, amplasat într-un loc vizibil pe pagina principală.
În vederea asigurării sustenabilităţii websiteurilor şi după finalizarea proiectului, pe termen
nedeterminat (cel puţin 5 ani de la data finalizării contractului de finanţare), va fi achiziţionat un
abonament lunar care va consta în:

găzduire pagina web
promovare pagina web
administrarea acestuia
mentenanţă
actualizare.

Resurse necesare:
Beneficiar prin firmă subcontractantă
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Amplasamente

1 pagina web realizataRezultate previzionate

B.2 Elaborarea şi editarea de materiale de
promovare şi conştientizare, cu speciile si
habitatele de interes naţional şi comunitar
de pe suprafaţa ariei naturale protejate în
vederea realizării acţiunilor de
conştientizare a populaţiei

Modalitate de implementare:
Cerinţele comunităţii europene în ceea ce priveste măsurile de conservare ale reţelei Natura
2000, dar şi ale ariilor naturale protejate de interes naţional, trebuie aduse la cunoştinţa
publicului larg, în vederea evitării impactului negativ asupra diversităţii biologice, a speciilor de
floră şi faună sălbatică, pentru asigurarea unui management eficient al ariilor naturale protejate.
Se constată o lipsă a interesului populaţiei faţă de protejarea mediului înconjurător şi, implicit, o
lipsă a cunoştintelor despre ariile naturale protejate. În special copiii sunt generaţia la care
educaţia se răsfrânge asupra acţiunilor viitoare ale acestora, iar dacă acum, educaţia ce o
primesc îi învaţă cât de importante sunt valorile naturale naţionale şi europene prin programe
interactive şi atrăgatoare, acţiunile lor de mai tarziu vor cuprinde componente ale acestei
educaţii obţinând astfel un public matur din punct de vedere al protecţiei mediului.
Foarte important în organizarea şi desfăşurarea unei campanii de conştientizare publică este
stabilirea grupurilor ţintă, celor cărora li se adreseaza acţiunile, de asemenea trebuie stabilite
mesajele care să ajute publicul carora le sunt adresate, totodata un alt punct important este al
formei în care sunt prezentate materialele. Forma în care vor fi prezentate poate să aduca un
plus în vederea obţinerii unui rezultat bun, astfel pe lângă conţinut, modul de prezentare este
foarte important, fiecare categorie de vârstă sau socială fiind atrasă de un alt mod de
prezentare. Astfel de stabilirea acestor aspecte se va ocupa unitatea de implementare a
proiectului, designul şi tipărirea urmând a fi realizate prin contractare cu o societate specializată
prin procedura legală de achiziţii publice.
În afişe şi pliante se vor prezenta aspecte legate de conservarea biodiversităţii în cadrul ariei
naturala protejate, vor fi prezentate specii si habitate de interes naţional, reguli de vizitare şi
comportament.
Se va avea în vedere realizarea a următoarelor: Pliant prezentare sit Natura 2000 – 800 buc.,
Broşura prezentare brosura 800 buc., Afise prezentare sit – 200 buc., Mape prezentare -800
buc., Pixuri - buc 800, USB stick - buc 800,Tricouri – buc. 800. Caracteristicile tehnice
ale afişelor, pliantelor, broşurilor şi mapelor sunt:

afişe: dimensiuni A3 (420 x 297 mm), cu imagini, color pe suport de hârtie lucioasă
de min. 90g/mp, cu o rezolutie de imprimare aproximativă 600 dpi;  afişele se vor realiza pe
carton lucios format A3, pe care se va imprima, în format alb-negru şi color, mesajul care
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trebuie transmis şi va conţine, ca elemente de identitate, sigla Uniunii Europene alături de sigla
Guvernului României, sigla Instrumentelor Structurale în România şi sigla Programului
Operaţional Infrastructură Mare. Se va imprima deasemenea titlul proiectului, perioada de
implementare, numele beneficiarului proiectului, precum şi  harta judeţelor cu amplasarea ariei
naturale protejate în cadrul judeţelor.

pliante: dimensiuni A4 (297 x210 mm), dimensiuni recomandate format închis 21/10
cm (A4 faltuit in trei) tipărit pe ambele feţe cu unul sau două biguri,  cu imagini, color pe suport
de hârtie lucioasă) se vor realiza pe hârtie xerox format A 4, imprimata pe ambele feţe. Se vor
respecta toate cerinţele de îndeplinit pentru aceste categorii de materiale de informare folosite
în cadrul proiectelor, precizate în Manualul de Identitate Vizuală. În pliante vor fi prezentate
informaţii privind speciile si habitatele de interes comunitar/naţional din arealul respectiv,
fotografii ale acestora pentru a putea fi identificate, măsurile de realizat pentru protejarea lor,
dar şi sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare în cazul încălcării acestor măsuri.

broşuri se vor realiza pe carton format A5, 12 pagini imprimate cu text alb-negru şi
imagini color, prinse cu spirală de plastic. Pe prima pagină se va imprima localizarea ariei şi
date despre istoricul acesteia, iar pe celalalte 11 pagini se vor prezenta speciile si habitatele de
interes comunitar/naţional din arie, măsuri de protecţie şi sancţiuni prevăzute de legislaţia în
vigoare în cazul încălcării măsurilor de protejare a lor.
Vor fi utilizate pentru toate produsele de comunicare realizate în cadrul Proiectului, următoarele
elemente, în această ordine: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, logo şi slogan
POIM şi sigla Instrumentelor Structurale, însoţite de menţiunea „Proiect co-finanţat din Fondul
European de Dezvoltare Regională”.

Mapele vor avea urmatoarele caracteristici: se vor realiza tip cutie, format A4, full
color, carton grafic 340 gr, plastifiat, lucios,  elastic de inchidere, buzunare interioare, prindere
spider pentru CD de prezentare
Resurse implicate:
Beneficiar prin firmă subcontractantă

Sediu social - Str. Strada Ep. R. Ciorogariu, nr. 47, nr. 47, Municipiul Arad, cod poştal 310017,
judeţul Arad, România

Amplasamente

800 Pliante prezentare sit Natura 2000 realizate

800 Brosuri prezentare realizate

200 Afise prezentare sit realizate

800 Mape prezentare realizate

800 Pixuri realizate

800 USB stick realizate

800 Tricouri realizate

Rezultate previzionate

B.3 Conştientizarea factorilor de interes şi
decizionali locali – autorităţi locale, instituţii
publice şi populaţie din localităţile de pe
suprafaţa ariei

Modalitate de implementare:
Se vor desfaşura 8 seminarii în localităţile din aria naturala protejata, cu participarea factorilor
de interes şi decizionali locali – autorităţi locale din localităţi de pe suprafaţa ariei, instituţii
publice, proprietari de terenuri, locuitori. Se va avea în vedere ca întâlnirile să se desfăşoare
numai după ce studiile de biodiversitate pot prezenta date suficiente pentru atingerea unor
conlcuzii generale.
La aceste seminarii vor participa autorităţi locale, proprietari, locuitori, reprezentanţi ai autorităţii
centrale judeţene, cărora li se vor prezenta aspecte legate de importanţa unei arii naturale
protejate, măsurile conservative ce se impun a fi luate, importanţa unui management adecvat.
În cadrul acestor întâlniri, vor participa 50 persoane/seminar cărora le vor fi distribuite pe bază
de semnătură materialele de informare şi conştientizare editate – afiş, pliant, broşură,mapă,
pix, memorystickuri si tricou .
La începutul fiecărei întâlniri, participanţilor le va fi înmânat un chestionar cuprinzând un set de
5 întrebări cu privire la aria naturală protejată, specii si habitate existente. La finalul întâlnirilor,
parcticipanţii vor primi acelaşi test, urmând ca analiza punctajelor obţinute să reflecte gradul de
creştere a nivelului de cunoştinte/informaţii ale factorilor de interes şi decizionali locali, cu
privire la speciile si habitatele  de interes comunitar existente pe suprafaţa ariei naturale
protejate.
Resurse implicate:
Beneficiar prin firmă subcontractantă
Rezultat:
- 400 persoane (factori de interes şi decizionali locali) conştientizate asupra protectiei
si conservarii biodiversitatii cărora le vor fi distribuite 100 afişe, 400 pliante, 400 broşuri, 400
mape prezentare, 400 tricouri, 400 pixuri şi 400 memorystickuri.
- cresterea gradului de constientizare cu 35%
- 8 seminarii pentru conştientizarea factorilor de interes şi decizionali locali
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8 seminarii pentru constientizarea factorilor de interes si decizionali locali realizateRezultate previzionate

B.4 Conştientizarea tinerei generaţii Modalitate de implementare:
Se vor organiza 8 seminarii tematice în cadrul şcolilor din localităţile de pe teritoriul ariei
naturale protejate.
În cadrul seminariilor vor avea loc prezentări multimedia şi se vor furniza elevilor informaţii
privind aria naturala protejata, privind speciile si habitatele de interes naţional şi comunitar. Vor
fi distribuite pe bază de semnătură materiale de informare şi conştientizare editate – afiş, pliant,
broşură, mapă, pix, memorystick si tricou
Pentru stabilirea nivelului de cunoştinţe, vor fi completate chestionare de catre fiecare elev,
chestionare ce vor reflecta informaţiile deţinute de elevi privind aria naturala protejata la
momentul începerii seminariilor, apoi la finalul activităţilor de informare, educare şi
conştientizare. În urma analizei punctajelor obţinute, va rezulta gradul de creştere a nivelului de
cunoştinte/informaţii ale elevilor cu privire la speciile si habitatele de interes comunitar/naţional
existente pe suprafaţa ariei naturale protejate.
Vor avea loc 8 seminarii, cu participarea unui număr total de 400 elevi, obiectele mai sus
menţionate fiind strict necesare în cadrul acţiunilor desăşurate.
Resurse implicate:
Beneficiar prin firmă subcontractantă
Rezultate:
- 400 elevi conştientizaţi asupra protectiei si conservarii biodiverstitatii cărora li se vor
distribui 100 afişe, 400 pliante, 400 broşuri, 400 mape prezentare, 400 tricouri, 400 pixuri şi 400
memorystickuri.
- cresterea gradului de constientizare cu 35%
- 8 seminarii pentru conştientizarea tinerei generaţii
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Amplasamente

8 seminarii pentru constientizarea tinerei generatii realizateRezultate previzionate

B.5 Consultare publică aferentă procedurii
de elaborare şi aprobare a Planului de
Management

Metodologie implementare:
Responsabilitatea implementării acestei activităţi va reveni contractantului şi se va face prin
organizarea a 4 întâlniri cu membrii societăţii civile şi a autorităţilor locale, în vederea
definitivării elaborării planului de management.
Consultările se vor face în perioada de timp alocată elaborării planului de management, va fi
făcută de către contractant, iar membrii UIP vor superviza desfăşurarea acţiunilor.
Şedinţele de consultare se vor desfăşura in localitatăţile din sit şi vor consta intr-o prezentare
Power Point a draftului planului de management, vor fi distribuite  participanţilor fişe de discuţii
in care aceştia îşi vor nota sugestiile şi părerea despre materialul prezentat.
Opiniile participanţilor se vor analiza şi centraliza şi se va ţine cont de ele la întocmirea planului
de management.
Resurse implicate:
Beneficiar prin firmă subcontractantă
Indicatori de rezultat:
- minim 200 participanti consultati asupra Planului de Management cărora li se vor
distribui: Pliant  – 200, Broşura  – 200, Mape proiect -200, Afise – 200, Pixuri -buc. 200.
- 1 set de propuneri şi concluzii
- 4 seminarii pentru consultare

 Ianuarie 2020 -  Ianuarie 2022
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Amplasamente

4 Seminarii pentru consultare realizate

1 Set propuneri realizate

Rezultate previzionate

B.6 Publicitatea proiectului Metodologie de implementare:
Publicitatea proiectului se va face prin publicarea a două anunţuri de presă pentru început şi
finalizare proiect, amplasarea a doua bannere, publicitate proiect.
În anunţurile de presă se vor prezenta proiectul, importanţa acestuia, a finanţatorilor, a
rezultatelor scontate a se obţine sau obţinute, a rolului proiectului în asigurarea unei stări de
conservare favorabilă pentru speciile si habitatele de interes comunitar şi naţional din arealul
ariei naturale protejate precum şi în dezvoltarea durabilă a zonei.
În afişe şi pliante se vor prezenta aspecte legate de conservarea biodiversităţii în cadrul ariei,
vor fi prezentate speciile si habitatele de interes naţional, reguli de vizitare şi comportament.
Se va avea în vedere realizarea a următoarelor: Pliant  – 200 buc., Broşura 200 buc., Afise  sit
– 200 buc., Mape  -200 buc., Pixuri - buc 200, . Caracteristicile tehnice ale afişelor, pliantelor,
broşurilor şi mapelor sunt:

afişe: dimensiuni A3 (420 x 297 mm), cu imagini, color pe suport de hârtie lucioasă
de min. 90g/mp, cu o rezolutie de imprimare aproximativă 600 dpi;  afişele se vor realiza pe
carton lucios format A3, pe care se va imprima, în format alb-negru şi color, mesajul care
trebuie transmis şi va conţine, ca elemente de identitate, sigla Uniunii Europene alături de sigla
Guvernului României, sigla Instrumentelor Structurale în România şi sigla Programului
Operaţional Infrastructură Mare. Se va imprima deasemenea titlul proiectului, perioada de
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implementare, numele beneficiarului proiectului, precum şi  harta judeţului cu amplasarea ariei
naturale protejate în cadrul judeţului.

pliante: dimensiuni A4 (297 x210 mm), dimensiuni recomandate format închis 21/10
cm (A4 faltuit in trei) tipărit pe ambele feţe cu unul sau două biguri,  cu imagini, color pe suport
de hârtie lucioasă) se vor realiza pe hârtie xerox format A 4, imprimata pe ambele feţe. Se vor
respecta toate cerinţele de îndeplinit pentru aceste categorii de materiale de informare folosite
în cadrul proiectelor, precizate în Manualul de Identitate Vizuală. În pliante vor fi prezentate
informaţii privind speciile si habitatele de interes comunitar/naţional din arealul respectiv,
fotografii ale acestora pentru a putea fi identificate, măsurile de realizat pentru protejarea lor,
dar şi sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare în cazul încălcării acestor măsuri.

broşuri se vor realiza pe carton format A5, 12 pagini imprimate cu text alb-negru şi
imagini color, prinse cu spirală de plastic. Pe prima pagină se va imprima localizarea ariei şi
date despre istoricul acesteia, iar pe celalalte 11 pagini se vor prezenta speciile si habitatele
de interes comunitar/naţional din arie, măsuri de protecţie şi sancţiuni prevăzute de legislaţia în
vigoare în cazul încălcării măsurilor de protejare a lor.
Vor fi utilizate pentru toate produsele de comunicare realizate în cadrul Proiectului, următoarele
elemente, în această ordine: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, logo şi slogan
POIM şi sigla Instrumentelor Structurale, însoţite de menţiunea „Proiect co-finanţat din Fondul
European de Dezvoltare Regională”. Pentru a respecta perevederile Regulamentului UE nr.
1303/2013, cap. XII Informarea si comunicarea privind contributiile din partea fondurilor,
sectiunea 2.2 Responsabilitatile beneficiarilor, dupa aprobarea proiectului  vom informa publicul
larg cu privire la contributia obtinuta din partea fondurilor prin expunerea unui afis cu informatii
despre proiect (dimensiunea minima A3), inclusiv despre contributia financiara din partea
Uniunii, într-un loc usor vizibil publicului, in zona de intrare in sediul UIP.  Materialele publicitare
(pliante, broşuri, mape, afişe, pixuri) ce vor fi realizate in cadrul acestei activitatii vor fi
distribuite in cadrul celor 4 seminarii de consultare(activitatea B5) cu un total de 200
participanti.
Prin realizarea materialelor si distribuirea lor se va realiza diseminarea rezultatelor proiectului,
iar aceste activităţi se adresează tuturor grupurilor ţintă relevante şi factorilor interesaţi
relevanţi: comunitatile locale, factorii decizionali, tanara generatie etc.
Resurse necesare:
Beneficiar prin subcontractant

Sediu social - Str. Strada Ep. R. Ciorogariu, nr. 47, nr. 47, Municipiul Arad, cod poştal 310017,
judeţul Arad, România

Amplasamente

200 Pliante generale proiect realizate

200 Brosuri proiect realizate

200 Mape proiect realizate

200 Afise realizate

2 Bannere realizate

200 Pixuri realizate

2 Anunturi de presa realizate

Rezultate previzionate

Activitate: C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIP

Subactivităţi

C. M.P. Implementarea proiectului,
achizitionarea echipamentelor UIP si
cheltuielile cu salariile UIP

Metodologia de implementare:
Prin managementul proiectului înţelegem totalitatea acţiunilor/activităţilor şi lucrărilor necesare
a fi realizate de către echipa de implementare în vederea implementării în termenul propus şi în
condiţii calitative corespunzătoare a tuturor activităţilor propuse.
Managementul proiectului implică desfăşurarea următoarelor acţiuni/lucrări:
a) Stabilirea responsabilităţilor pentru fiecare membru al echipei de implementare: manager
proiect, responsabil achiziţii publice, responsabili tehnici, responsabil financiar, prin înscrierea
acestora în fişa postului, precum şi a graficului de execuţie şi a termenelor de raportare a
execuţiei pentru fiecare activitate/acţiune în parte.
Acţiunea urmează a se efectua de către managerul proiectului, imediat după semnarea
contractului de finanţare, prin eşalonarea pe luni calendaristice, cu  termene de recepţie a
activităţilor/acţiunilor şi lucrărilor, urmând a se prelua şi însuşi prin semnătura de către toţi
membrii echipei de implementare.
Astfel, membrilor echipei de implementare li se vor stabili responsabilităţi directe astfel:

managerul proiectului va răspunde de:
• managementul proiectului
• utilizarea în condiţii de legalitate a fondurilor alocate
• va participa la toate acţiunile/activităţile propuse
• va intocmi grafice de lucru pentru activităţile de realizat, pentru fiecare persoana
implicată în implementarea proiectului
• va coordona şi verifica acţiunile/activităţile pentru fiecare persoană implicată în
implementarea proiectului pe parcursul realizării acestora în vederea realizării în timpul
planificat şi în condiţii calitative corespunzătoare
• va organiza licitaţiile de achiziţii publice fiind preşedintele comisiei de licitaţie
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• va nominaliza, prin decizie scrisă, comisia de recepţie a activităţilor/acţiunilor şi
lucrărilor ce urmează a se realiza pentru implementarea proiectului.

responsabilul tehnic va răspunde de :
• managementul proiectului împreună cu managerul proiectului;
• vor participa la toate acţiunile/activităţile propuse;
• vor urmări realizarea activităţilor/acţiunilor;
• vor coordona acţiunile/activităţile din teren la implementarea proiectului, pe
parcursul realizării acestora, în vederea realizării în timpul planificat şi în condiţii calitative
corespunzătoare;
• vor asigura preşedinţia comisiei de recepţie finală a activităţilor/acţiunilor şi
lucrărilor;
• vor fi membri în comisia de licitaţie pentru achiziţiile publice;
• va raporta managerului proiectului, în cel mai scurt timp, orice disfuncţionalităţi în
realizarea activităţilor/acţiunilor la care participă şi va propune măsuri de remediere;
• vor întreprinde măsuri de remediere a eventualelor disfuncţionalităţi, dupa
consultarea şi aprobarea managerul proiectului;
• vor răspunde de realizarea în condiţii de legalitate, de calitate şi în termenul stabilit
a tuturor acţiunilor la care va participa şi pentru care are responsabilităţi potrivit graficului
întocmit de managerul proiectului;

responsabilul financiar va răspunde de:
• va urmări şi răspunde de utilizarea în condiţii de legalitate a fondurilor alocate,
împreună cu managerul proiectului;
• înregistrarea contabilă, în condiţii de legalitate, a tuturor activităţilor/acţiunilor şi
lucrărilor ce urmează a se desfăşura pentru implementarea proiectului;
• va fi membru în comisia de recepţie finală a activităţilor/acţiunilor şi lucrărilor;
• va fi membru în comisia de licitaţie pentru achiziţiile publice;
• va întocmi, în condiţii de legalitate, toate rapoartele privind utilizarea şi justificarea
fondurilor alocate;
• va întocmi în timp util, în condiţii de legalitate, toate documentele pentru solicitarea
fondurilor alocate, astfel încât să nu distorsioneze şi să un întârzie realizarea tuturor
activităţilor/ acţiunilor şi lucrărilor necesare pentru implementarea proiectului;
• va raporta managerului de proiect, în cel mai scurt timp, orice disfuncţionalităţi în
realizarea activităţilor/acţiunilor la care participă şi va propune măsuri de remediere;
• răspunde de realizarea în condiţii de legalitate, de calitate şi în termenul stabilit a
tuturor acţiunilor la care   participă şi pentru care are responsabilităţi potrivit graficului întocmit
de managerul proiectului;
b) Participarea membrilor echipei de implementare la desfăşurarea şi finalizarea activităţilor
proiectului constă în participarea celor 5 membri ai echipei de implementare, la toate
activităţile/acţiunile pentru care li s-au stabilit responsabilităţi directe sau de colaborare prin
graficele de lucru.
Pentru o bună implementare în condiţii calitative corepunzătoare şi la termenele planificate,
fiecare membru al echipei de implementare va aloca din timpul de lucru săptămânal cel puţin 4
ore efective de lucru/zi, aspect menţionat în fişele posturilor echipei de implementare.
Activităţile/acţiunile se vor desfăşura atât la birou cât şi în teren în funcţie de natura lucrării
pentru care membrul echipei de implementare are responsabilităţi.
c) Organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor publice pentru procurarea tuturor obiectelor,
materialelor şi serviciilor necesare implementării proiectului.
Acţiunea de organizare a achiziţiilor va începe imediat dupa finalizarea demersurilor de
semnare a contractului de finanţare deoarece acestea sunt strict necesare pentru
desfăşurarea/implementarea activităţilor propuse.
Organizarea achiziţilor publice se va face etapizat, pe toată perioada de implementare a
proiectului, cu respectarea legislaţiei în vigoare, astfel încât obiectele, materialele şi serviciile
să se achiziţioneze înainte de începerea implementării activităţii propuse, planificată potrivit
graficului de eşalonare a activităţilor.
Acţiunea urmează a se realiza de comisia de achiziţii publice, nominalizată prin decizie de
către managerul proiectului.
Membrii comisiei de achiziţii publice, nominalizaţi prin decizie a managerului proiectului vor
desfăşura toate etapele prevăzute de legislaţia în vigoare, respectiv:
o întocmirea caietelor de sarcini;
o întocmirea şi difuzarea anunţurilor de achiziţii în mass-media sau în sistemul de
achiziţii publice SEAP;
o pregătirea formularisticii necesare desfăşurării achiziţiilor;
Semnarea contractelor de furnizare a obiectelor, materialelor şi serviciilor se va face de
asemenea etapizat, pe toată durata de implementare a proiectului, astfel încât obiectele,
materialele şi serviciile să se achiziţioneze înainte de începerea implementării activităţii
propuse, planificată potrivit graficului de eşalonare a activităţilor.
Achiziţionarea propriu zisă a obiectelor şi materialelor se va face de către responsabilul cu
derularea contractului, recepţia acestora făcându-se de către o comisie de recepţie
nominalizată prin decizie de către managerul proiectului.
Comisia de recepţie va urmări ca obiectele, mijloacele, materialele şi utilităţile achiziţionate să
fie conforme cu specificaţiile tehnice şi calitative din caietul de sarcini, să fie achiziţionate în
timp util pentru implementarea activităţilor la termenele propuse.
d) Recepţia parţială şi finală a activităţilor/acţiunilor şi lucrărilor prevăzute a se executa în
proiect, atât pe parcursul cât şi la finele perioadei de implementare pentru fiecare
activitate/acţiune în parte, precum şi la finele perioadei de implementare a întregului proiect.
Acţiunile de recepţie parţială/finală  urmează a se efectua de către comisia de nominalizată prin
decizie a managerului proiectului.
Pentru desfăşurarea acţiunilor planificate, în cadrul activităţii de management al proiectului,
sunt necesare următoarele resurse financiare:
     - salarii pentru cei 5 membri ai echipei de implementare, potrivit timpului efectiv de lucru
alocat implementării activităţilor proiectului, pe toată durata de implementare;
Acordarea acestora către membrii echipei de implementare urmează a se efectua lunar,
începând cu prima lună de implementare, pe baza pontajelor ce urmează a se întocmi potrivit
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participării la implementarea acţiunilor/activităţilor proiectului, potrivit graficelor de lucru
întocmite.
La calculul sumei s-au avut în vedere salariile actuale existente precum şi faptul că se va lucra
de către fiecare membru 4 ore/zi, 5 zile pe săptămână.

 Achiziţionarea de bunuri necesare echipei de implementare pentru desfăşurarea în
condiţii calitative corespunzătoare a acţiunilor de implementare a activităţilor proiectului,
precum şi a celor de management al proiectului.
Procurarea bunurilor enumerate mai sus urmează a se efectua de la societăţi specializate în
producerea sau comercializarea unor astfel de bunuri, selectate în urma derulării procedurilor
de achiziţie publică ce se vor desfăşura potrivit legislaţiei în vigoare privin achiziţiile publice.

Sediu social - Str. Strada Ep. R. Ciorogariu, nr. 47, nr. 47, Municipiul Arad, cod poştal 310017,
judeţul Arad, România

Amplasamente

5 laptopuri achzitionate

5 birouri achizitionate

6 scaune achizitionate

2 cuiere achizitionate

1 fax achizitionat

1 multifunctionala A3 color achizitionata

1 Unitate de implementare functionala

Cheltuieli de administratie realizate

1 Plotter A0 pentru uip

Rezultate previzionate

Activitate: D. Întărirea capacităţii administrative a custodelui prin achiziţia de echipamente

Subactivităţi

D. Întărirea capacităţii administrative a
custodelui prin achiziţia de echipamente

Modalitate de implementare:
Având în vedere faptul ca Asociatia EDUCATIO este custode, în vederea cresterii capacitatii
administrative privind gestionarea ariei naturale protejate si mai ales pentru monitorizarea starii
de conservare a habitatelor si speciilor sunt necesare echipamente care sa completeze
inventarul existent.
În prezent, EDUCATIO nu are dotari corespunzatoare pentru ca, în calitate de custode, sa
poata gestiona eficient aria protejata din punct de vedere al înregistrarii si prelucrarii datelor din
teren. Echipamentele necesare vizeaza o dotare minima IT destinata în principal vizualizarii
hartilor si ulterior actualizarii acestora. Prin intermediul proiectului se intentioneaza
achizitionarea licentelor ARCGIS, si o dotare minima IT.
Programul ArcGIS, contine în plus functii importante pentru editarea entitatilor tip "coverage" si
"geodatabase", având astfel posibiliatea pozitionarii pe harta zonei studiate a informatiilor de
interes cum ar fi: specii /habitate de interes national/comunitar, posibile investitii cu impact
asupra biodiversitatii din aria naturala, trasarea pe harta de baza a unor trasee tematice în
zona, etc. Pentru o buna utilizare a acestora este necesara instruirea unui functionar din cadrul
custodelui.
Se propun 4 sesiuni de instruire pentru 4 angajati ai custodelui pentru utilizarea programului
ARCGIS.
Curricula de cursuri de instuire va fi utilizata pentru a ajuta custodele sa-si maximizeze
productivitatea cu platforma ArcGIS prin realizarea hartilor, revizuirea acestora in timp real
pentru a cunoaste starea favorabila de conservare a speciilor şi habitatelor. In cazul in care
custodele va avea la dispozitie date in timp real despre specii si habitate va putea aplica masuri
pentru mentinerea si imbunatatirea starii favorabile de conservare a speciilor şi habitatelor.

Resurse implicate: Activitatea va fi subcontractanta.
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Amplasamente

4 Laptopuri pentru intarirea capacitatii institutionale achizitionate

4 Sesiuni de instruire pentru intarirea capacitatii institutionale realizate

4 Licente ARCGIS pentru intarirea capacitatii institutionale achizitionate

1 GPS pentru intarirea capacitatii institutionale achizitionata

2 Calculatoare desktop pentru intarirea capacitatii administrative achizitionate

Rezultate previzionate
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2 Aparate foto pentru intarirea capacitatii administrative achizitionate

Activitate: E. Audit

Subactivităţi

E. Audit Metodologie de implementare:
Auditul proiectului se va realiza de către un auditor atestat, în baza unui contract de prestări
servicii ce va fi încheiat conform legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice. Evaluatorul va
elabora un raport care va certifica Autorităţii de Management cheltuielile efectuate în cadrul
proiectului în vederea efectuării plăţii finale.
Auditorul va analiza şi implementarea în limita cheltuielilor bugetare prevăzute în cadrul
proiectului, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice şi alte prevederi
legislative, la termenele stabilite şi în bune condiţii calitative a acţiunilor/activităţilor propuse prin
proiect în scopul realizării unei stări de conservare favorabilă a speciilor de interes
comunitar/naţional.
Rezultate:
- 4 Rapoarte audit: 3 anuale şi un raport final proiect

 Ianuarie 2020 -  Noiembrie 2022

ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

Sediu social - Str. Strada Ep. R. Ciorogariu, nr. 47, nr. 47, Municipiul Arad, cod poştal 310017,
judeţul Arad, România

Amplasamente

4 Rapoarte audit realizateRezultate previzionate

66 luniDURATA PROIECTULUI:

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Plan publicitate .pdf

04/05/2018 Plan de informare si publicitate62B00E3FFA186529988BFDCE8007F47EE7F903503EB366CBA60F798
761F8615B

Diagrama_Gantt_121808_Componenta1_04-05-2018.pdf

04/05/2018 Diagrama GanttD2345C32C01223B499803AE57F9A0A396E97437F95BA4C15B860169
7FBE2BBE2

Diagrama_Gantt_121808_Componenta1_10-07-2018.pdf

10/07/2018 Grafic gantt rev 1D2345C32C01223B499803AE57F9A0A396E97437F95BA4C15B860169
7FBE2BBE2

Diagrama_Gantt_121808_Componenta1_11-10-2019 s.pdf

15/10/2019 Grafic GANTT rev2EDA8E5D1968002F269A86EFEB44EB1759789B33CEB2D8475EB233A
E2FD49CEFF
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BUGETUL PROIECTULUI

Componenta 1  Lider- ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

A0. Scrierea aplicatiei de finantareActivitatea:

A0. Scrierea aplicatiei de finantareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Scrierea aplicatiei de finantare anterior depunerii proiectului

Scriere aplicatie de finantareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2472765714

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

105,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 124,950.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 105,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 124,950.00

Valoare TVA [LEI] 19,950.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 105,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]19,950.00 124,950.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 124,950.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala mecesara pentru depunerea proiectului

Nota de comanda+pv+Nota privind determinarea valorii estimate.pdf - Dosar achizitie scriere aplicatie

Documente justificative

A. Realizarea si aprobarea planului de management si a anexelor obligatorii conform SINCRONActivitatea:

A1 Inventarierea speciilor şi habitatelor de importanţă naţională şi comunitară de pe raza ariei naturale protejateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii realizare metodologii de inventariere

Servicii de realizare a studiilor suport şi planului de management pentru aria naturală protejatăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1337012637

5 metodologieCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

95,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 565,250.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 475,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 565,250.00

Valoare TVA [LEI] 90,250.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 475,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]90,250.00 565,250.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 565,250.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Buget - Activităţi şi cheltuieli

43



Componenta 1  Lider- ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

Servicii realizare metodologii de inventariere

Oferta SC BLUETHING SRL .pdf - Oferta Bluething

Documente justificative

A. Realizarea si aprobarea planului de management si a anexelor obligatorii conform SINCRONActivitatea:

A1 Inventarierea speciilor şi habitatelor de importanţă naţională şi comunitară de pe raza ariei naturale protejateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii realizare studiu inventariere

Servicii de realizare a studiilor suport şi planului de management pentru aria naturală protejatăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1337012637

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

877,542.55Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,044,275.63

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 877,542.55 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,044,275.63

Valoare TVA [LEI] 166,733.08 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 877,542.55 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]166,733.08 1,044,275.63

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,044,275.63

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Inventarierea speciilor din ariile naturale protejate in vederea realizarii planului de management

Oferta SC BLUETHING SRL .pdf - Oferta Bluething

Documente justificative

A. Realizarea si aprobarea planului de management si a anexelor obligatorii conform SINCRONActivitatea:

A2 Zonarea interna si studiu abiotic pentru aria naturale protejate ROSCI 0325 Munţii MetaliferiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Studiu mediu abiotic

Servicii de realizare a studiilor suport şi planului de management pentru aria naturală protejatăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1337012637

5 studiuCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

92,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 547,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 460,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 547,400.00

Valoare TVA [LEI] 87,400.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 460,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]87,400.00 547,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 547,400.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Studiu mediu abiotic este necesar pentru realizarea planului de management
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Componenta 1  Lider- ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

Oferta SC BLUETHING SRL .pdf - Oferta Bluething

Documente justificative

A. Realizarea si aprobarea planului de management si a anexelor obligatorii conform SINCRONActivitatea:

A2 Zonarea interna si studiu abiotic pentru aria naturale protejate ROSCI 0325 Munţii MetaliferiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Studiu zonare interna a ariei

Servicii de realizare a studiilor suport şi planului de management pentru aria naturală protejatăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1337012637

1 studiuCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

97,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 115,430.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 97,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 115,430.00

Valoare TVA [LEI] 18,430.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 97,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]18,430.00 115,430.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 115,430.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Studiu zonare a ariei este necesar pentru realizarea planului de management

Oferta SC BLUETHING SRL .pdf - Oferta Bluething

Documente justificative

A. Realizarea si aprobarea planului de management si a anexelor obligatorii conform SINCRONActivitatea:

A.3 Elaborarea unui studiu socio-economic care va ţine seama atât de exigentele economice, sociale si culturale câtSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Realizare studiu socio-economic

Servicii de realizare a studiilor suport şi planului de management pentru aria naturală protejatăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1337012637

1 studiuCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

144,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 171,360.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 144,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 171,360.00

Valoare TVA [LEI] 27,360.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 144,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]27,360.00 171,360.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 171,360.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Studiul socio-economic este necesar pentru realizarea planului de management

Documente justificative

45



Componenta 1  Lider- ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

Oferta SC BLUETHING SRL .pdf - Oferta Bluething

A. Realizarea si aprobarea planului de management si a anexelor obligatorii conform SINCRONActivitatea:

A4 Elaborarea studiului cu privire la structura proprietăţii, proprietari şi  administratori de teren şi managementulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii pentru studiul cu privire la folosinta terenurilor, structura proprietatii, administratori si managemntul actual

Servicii de realizare a studiilor suport şi planului de management pentru aria naturală protejatăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1337012637

1 studiuCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

230,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 273,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 230,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 273,700.00

Valoare TVA [LEI] 43,700.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 230,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]43,700.00 273,700.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 273,700.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Studiul este necesar pentru intocmirea capitolelor din planul de management

Oferta SC BLUETHING SRL .pdf - Oferta Bluething

Documente justificative

A. Realizarea si aprobarea planului de management si a anexelor obligatorii conform SINCRONActivitatea:

A.5 Elaborarea studiilor de evaluare a activităţilor cu potenţial impact antropic(presiuni şi ameninţări) ce afecteazăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii pentru elaborarea studiilor de evaluare a activităţilor cu potenţial impact antropic(presiuni şi ameninţări) ce afectează speciile si
habitatele de interes comunitar

Servicii de realizare a studiilor suport şi planului de management pentru aria naturală protejatăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1337012637

5 studiuCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

115,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 684,250.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 575,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 684,250.00

Valoare TVA [LEI] 109,250.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 575,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]109,250.00 684,250.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 684,250.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Studii sunt necesare pentru intocmirea capitolelor din planul de management

Documente justificative
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Componenta 1  Lider- ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

Oferta SC BLUETHING SRL .pdf - Oferta Bluething

A. Realizarea si aprobarea planului de management si a anexelor obligatorii conform SINCRONActivitatea:

A.6 Elaborarea metodologiilor si a masurilor de conservare a speciilor si habitatelor de importanţă comunitară şiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elaborarea metodologiilor starii de conservare a speciilor si habitatelor de importanta comunitara

Servicii de realizare a studiilor suport şi planului de management pentru aria naturală protejatăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1337012637

5 studiuCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

75,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 446,250.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 375,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 446,250.00

Valoare TVA [LEI] 71,250.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 375,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]71,250.00 446,250.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 446,250.00

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 metodologiilor starii de conservare a speciilor si habitatelor de importanta comunitara

Oferta SC BLUETHING SRL .pdf - Oferta Bluething

Documente justificative

A. Realizarea si aprobarea planului de management si a anexelor obligatorii conform SINCRONActivitatea:

A.6 Elaborarea metodologiilor si a masurilor de conservare a speciilor si habitatelor de importanţă comunitară şiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Masuri de management/conservare

Servicii de realizare a studiilor suport şi planului de management pentru aria naturală protejatăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1337012637

5 studiuCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

95,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 565,250.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 475,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 565,250.00

Valoare TVA [LEI] 90,250.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 475,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]90,250.00 565,250.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 565,250.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Masuri de management/conservare sunt necesare pentru intocmirea capitolelor din planul de management

Oferta SC BLUETHING SRL .pdf - Oferta Bluething

Documente justificative
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Componenta 1  Lider- ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

A. Realizarea si aprobarea planului de management si a anexelor obligatorii conform SINCRONActivitatea:

A.6 Elaborarea metodologiilor si a masurilor de conservare a speciilor si habitatelor de importanţă comunitară şiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

48 - cheltuieli pentru consultanţă în elaborare studii de piaţă/evaluareSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Evaluarea starii de conservare

Servicii de realizare a studiilor suport şi planului de management pentru aria naturală protejatăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1337012637

5 studiuCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

137,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 815,150.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 685,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 815,150.00

Valoare TVA [LEI] 130,150.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 685,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]130,150.00 815,150.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 815,150.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Evaluarea starii de conservare a speciilor din ariile naurale protejate este necesara pentru realizarea planului de management

Oferta SC BLUETHING SRL .pdf - Oferta Bluething

Documente justificative

A. Realizarea si aprobarea planului de management si a anexelor obligatorii conform SINCRONActivitatea:

A.7 Elaborarea hărţilor de distribuţie a speciilor si habitatelor de importanţă naţională şi comunitară de pe raza arieiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli aferente elaborare harti

Servicii de realizare a studiilor suport şi planului de management pentru aria naturală protejatăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1337012637

32 hartaCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 247,520.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 208,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 247,520.00

Valoare TVA [LEI] 39,520.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 208,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]39,520.00 247,520.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 247,520.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Hărţile de distribuţie a speciilor de importanţă naţională şi comunitară de pe raza ariei naturale protejate, hărţile activităţilor cu potenţial
impact antropic(presiuni şi ameninţări) şi a hărţilor GIS care vor fi anexate la Planul de management
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Componenta 1  Lider- ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

Oferta SC TOPOSURVEY SRL .pdf - Oferta harti

Documente justificative

A. Realizarea si aprobarea planului de management si a anexelor obligatorii conform SINCRONActivitatea:

A.8 Elaborarea Planului de Management şi înaintarea spre aprobare, astfel încât aceasta să aibă loc înainte deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

43 - cheltuieli pentru (documentaţii suport) şiobţinere avize, acorduri, autorizaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Taxa avizare

Servicii de realizare a studiilor suport şi planului de management pentru aria naturală protejatăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1337012637

1 taxaCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 500.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 500.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 500.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Taxa obligatorie pentru parcurgerea procedurii SEA

-

Documente justificative

A. Realizarea si aprobarea planului de management si a anexelor obligatorii conform SINCRONActivitatea:

A.8 Elaborarea Planului de Management şi înaintarea spre aprobare, astfel încât aceasta să aibă loc înainte deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elaborare plan de management

Servicii de realizare a studiilor suport şi planului de management pentru aria naturală protejatăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1337012637

1 documentCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

190,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 226,100.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 190,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 226,100.00

Valoare TVA [LEI] 36,100.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 190,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]36,100.00 226,100.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 226,100.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala necesara pentru elaborarea planului de management

Documente justificative
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Oferta SC BLUETHING SRL .pdf - Oferta Bluething

A. Realizarea si aprobarea planului de management si a anexelor obligatorii conform SINCRONActivitatea:

A.8 Elaborarea Planului de Management şi înaintarea spre aprobare, astfel încât aceasta să aibă loc înainte deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elaborare documentatie SEA

Servicii de realizare a studiilor suport şi planului de management pentru aria naturală protejatăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1337012637

1 raportCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,925.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,925.00

Valoare TVA [LEI] 1,425.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 7,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,425.00 8,925.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,925.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Realizarea procedurii SEA, obligatorie pentru planuri si programe

Oferta SC BLUETHING SRL .pdf - Oferta Bluething

Documente justificative

B. Realizarea activitatilor de constientizare si publicitatea proiectuluiActivitatea:

B.1 Realizarea unei pagini web de informare privind speciile si habitatele de importanţă naţională şi comunitarăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţatSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Realizare pagina web

Realizare pagina webAchiziţie:

ID dosar achiziţie:254777338

1 sitCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

53,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 63,070.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 53,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 63,070.00

Valoare TVA [LEI] 10,070.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 53,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]10,070.00 63,070.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 63,070.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pagina web a proiectului este necesara pentru promovarea acestuia

Oferta S.C IG FASHION SRL-materiale.pdf - Oferta materiale inscriptionate

Documente justificative
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B. Realizarea activitatilor de constientizare si publicitatea proiectuluiActivitatea:

B.2 Elaborarea şi editarea de materiale de promovare şi conştientizare, cu speciile si habitatele de interes naţionalSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţatSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Afise prezentare sit

Realizare si tiparire materiale publicitareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1008766102

200 afisCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

54.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 12,852.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 12,852.00

Valoare TVA [LEI] 2,052.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 10,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,052.00 12,852.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 12,852.00

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 şi editarea de materiale de promovare şi conştientizare, cu speciile si habitatele de interes naţional şi comunitar de pe
suprafaţa ariei naturale protejate în vederea realizării acţiunilor de conştientizare a populaţiei

Oferta S.C IG FASHION SRL-materiale.pdf - Oferta materiale inscriptionate

Documente justificative

B. Realizarea activitatilor de constientizare si publicitatea proiectuluiActivitatea:

B.2 Elaborarea şi editarea de materiale de promovare şi conştientizare, cu speciile si habitatele de interes naţionalSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţatSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Mape prezentare

Realizare si tiparire materiale publicitareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1008766102

800 mapaCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

85.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 80,920.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 68,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 80,920.00

Valoare TVA [LEI] 12,920.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 68,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]12,920.00 80,920.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 80,920.00

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 şi editarea de materiale de promovare şi conştientizare, cu speciile si habitatele de interes naţional şi comunitar de pe
suprafaţa ariei naturale protejate în vederea realizării acţiunilor de conştientizare a populaţiei
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Oferta S.C IG FASHION SRL-materiale.pdf - Oferta materiale inscriptionate

Documente justificative

B. Realizarea activitatilor de constientizare si publicitatea proiectuluiActivitatea:

B.2 Elaborarea şi editarea de materiale de promovare şi conştientizare, cu speciile si habitatele de interes naţionalSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţatSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Pixuri

Realizare si tiparire materiale publicitareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1008766102

800 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

26.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 24,752.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 20,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 24,752.00

Valoare TVA [LEI] 3,952.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 20,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,952.00 24,752.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 24,752.00

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 şi editarea de materiale de promovare şi conştientizare, cu speciile si habitatele de interes naţional şi comunitar de pe
suprafaţa ariei naturale protejate în vederea realizării acţiunilor de conştientizare a populaţiei

Oferta S.C IG FASHION SRL-materiale.pdf - Oferta materiale inscriptionate

Documente justificative

B. Realizarea activitatilor de constientizare si publicitatea proiectuluiActivitatea:

B.2 Elaborarea şi editarea de materiale de promovare şi conştientizare, cu speciile si habitatele de interes naţionalSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţatSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Brosura prezentare

Realizare si tiparire materiale publicitareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1008766102

800 brosuraCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

67.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 63,784.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 53,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 63,784.00

Valoare TVA [LEI] 10,184.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 53,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]10,184.00 63,784.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 63,784.00

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 şi editarea de materiale de promovare şi conştientizare, cu speciile si habitatele de interes naţional şi comunitar de pe
suprafaţa ariei naturale protejate în vederea realizării acţiunilor de conştientizare a populaţiei
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Documente justificative

B. Realizarea activitatilor de constientizare si publicitatea proiectuluiActivitatea:

B.2 Elaborarea şi editarea de materiale de promovare şi conştientizare, cu speciile si habitatele de interes naţionalSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţatSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

USB stick

Realizare si tiparire materiale publicitareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1008766102

800 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

76.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 72,352.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 60,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 72,352.00

Valoare TVA [LEI] 11,552.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 60,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]11,552.00 72,352.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 72,352.00

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 şi editarea de materiale de promovare şi conştientizare, cu speciile si habitatele de interes naţional şi comunitar de pe
suprafaţa ariei naturale protejate în vederea realizării acţiunilor de conştientizare a populaţiei

Oferta S.C IG FASHION SRL-materiale.pdf - Oferta materiale inscriptionate

Documente justificative

B. Realizarea activitatilor de constientizare si publicitatea proiectuluiActivitatea:

B.2 Elaborarea şi editarea de materiale de promovare şi conştientizare, cu speciile si habitatele de interes naţionalSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţatSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Pliant prezentare situri Natura 2000

Realizare si tiparire materiale publicitareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1008766102

800 pliantCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

72.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 68,544.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 57,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 68,544.00

Valoare TVA [LEI] 10,944.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 57,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]10,944.00 68,544.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 68,544.00

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 şi editarea de materiale de promovare şi conştientizare, cu speciile si habitatele de interes naţional şi comunitar de pe
suprafaţa ariei naturale protejate în vederea realizării acţiunilor de conştientizare a populaţiei
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Documente justificative

B. Realizarea activitatilor de constientizare si publicitatea proiectuluiActivitatea:

B.2 Elaborarea şi editarea de materiale de promovare şi conştientizare, cu speciile si habitatele de interes naţionalSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţatSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Tricouri

Realizare si tiparire materiale publicitareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1008766102

800 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

65.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 61,880.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 52,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 61,880.00

Valoare TVA [LEI] 9,880.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 52,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]9,880.00 61,880.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 61,880.00

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 şi editarea de materiale de promovare şi conştientizare, cu speciile si habitatele de interes naţional şi comunitar de pe
suprafaţa ariei naturale protejate în vederea realizării acţiunilor de conştientizare a populaţiei

Oferta S.C IG FASHION SRL-materiale.pdf - Oferta materiale inscriptionate

Documente justificative

B. Realizarea activitatilor de constientizare si publicitatea proiectuluiActivitatea:

B.3 Conştientizarea factorilor de interes şi decizionali locali – autorităţi locale, instituţii publice şi populaţie dinSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţatSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Seminarii constientizarea factorilor de interes şi decizionali locali – autorităţi locale, instituţii publice şi populaţie din localităţile de pe
suprafaţa ariei

Realizare seminarii de informare si constientizareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1495308890

8 seminarCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,200.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 78,064.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 65,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 78,064.00

Valoare TVA [LEI] 12,464.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 65,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]12,464.00 78,064.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 78,064.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conştientizarea factorilor de interes şi decizionali locali – autorităţi locale, instituţii publice şi populaţie din localităţile de pe suprafaţa ariei
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Oferta S.C IG FASHION SRL -  SEMINARII p.pdf - Oferta seminarii

Documente justificative

B. Realizarea activitatilor de constientizare si publicitatea proiectuluiActivitatea:

B.4 Conştientizarea tinerei generaţiiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţatSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Seminarii conştientizarea tinerei generaţii

Realizare seminarii de informare si constientizareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1495308890

8 seminarCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,200.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 78,064.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 65,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 78,064.00

Valoare TVA [LEI] 12,464.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 65,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]12,464.00 78,064.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 78,064.00

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 seminarii conştientizarea tinerei generaţii

Oferta S.C IG FASHION SRL -  SEMINARII p.pdf - Oferta seminarii

Documente justificative

B. Realizarea activitatilor de constientizare si publicitatea proiectuluiActivitatea:

B.5 Consultare publică aferentă procedurii de elaborare şi aprobare a Planului de ManagementSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţatSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Set propuneri aferent consultarilor publice

Realizare seminarii de informare si constientizareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1495308890

1 setCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

46,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 54,740.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 46,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 54,740.00

Valoare TVA [LEI] 8,740.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 46,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]8,740.00 54,740.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 54,740.00

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 set propuneri aferent consultarilor publice

Documente justificative
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B. Realizarea activitatilor de constientizare si publicitatea proiectuluiActivitatea:

B.5 Consultare publică aferentă procedurii de elaborare şi aprobare a Planului de ManagementSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţatSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Seminarii pentru consultare

Realizare seminarii de informare si constientizareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1495308890

4 seminarCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,100.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 19,516.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 16,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 19,516.00

Valoare TVA [LEI] 3,116.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 16,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,116.00 19,516.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 19,516.00

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 seminarii pentru consultare

Oferta S.C IG FASHION SRL -  SEMINARII p.pdf - Oferta seminarii

Documente justificative

B. Realizarea activitatilor de constientizare si publicitatea proiectuluiActivitatea:

B.6 Publicitatea 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

Pliant general proiect

Realizare si tiparire materiale publicitareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1008766102

200 pliantCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

72.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 17,136.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 14,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 17,136.00

Valoare TVA [LEI] 2,736.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 14,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,736.00 17,136.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 17,136.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli obligatorii conform MIV

Documente justificative

56



Componenta 1  Lider- ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

Oferta S.C IG FASHION SRL-materiale.pdf - Oferta materiale inscriptionate

B. Realizarea activitatilor de constientizare si publicitatea proiectuluiActivitatea:

B.6 Publicitatea 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

Bannere

Realizare si tiparire materiale publicitareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1008766102

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,332.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,332.00

Valoare TVA [LEI] 532.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]532.00 3,332.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,332.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli necesare pentru publicitatea proiectului

Oferta S.C IG FASHION SRL-materiale.pdf - Oferta materiale inscriptionate

Documente justificative

B. Realizarea activitatilor de constientizare si publicitatea proiectuluiActivitatea:

B.6 Publicitatea 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

Anunturi presa

Realizare si tiparire materiale publicitareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1008766102

2 anuntCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,190.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,190.00

Valoare TVA [LEI] 190.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]190.00 1,190.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,190.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli obligatorii conform MIV

Documente justificative

57



Componenta 1  Lider- ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

Oferta S.C IG FASHION SRL-materiale.pdf - Oferta materiale inscriptionate

B. Realizarea activitatilor de constientizare si publicitatea proiectuluiActivitatea:

B.6 Publicitatea 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

Pixuri

Realizare si tiparire materiale publicitareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1008766102

200 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

26.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,188.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,200.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,188.00

Valoare TVA [LEI] 988.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,200.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]988.00 6,188.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,188.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli obligatorii conform MIV

Oferta S.C IG FASHION SRL-materiale.pdf - Oferta materiale inscriptionate

Documente justificative

B. Realizarea activitatilor de constientizare si publicitatea proiectuluiActivitatea:

B.6 Publicitatea 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

Afise

Realizare si tiparire materiale publicitareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1008766102

200 afiseCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

54.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 12,852.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 12,852.00

Valoare TVA [LEI] 2,052.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 10,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,052.00 12,852.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 12,852.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli obligatorii conform MIV

Documente justificative

58



Componenta 1  Lider- ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

Oferta S.C IG FASHION SRL-materiale.pdf - Oferta materiale inscriptionate

B. Realizarea activitatilor de constientizare si publicitatea proiectuluiActivitatea:

B.6 Publicitatea 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

Mapa proiect

Realizare si tiparire materiale publicitareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1008766102

200 mapaCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

85.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 20,230.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 17,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 20,230.00

Valoare TVA [LEI] 3,230.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 17,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,230.00 20,230.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 20,230.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli obligatorii conform MIV

Oferta S.C IG FASHION SRL-materiale.pdf - Oferta materiale inscriptionate

Documente justificative

B. Realizarea activitatilor de constientizare si publicitatea proiectuluiActivitatea:

B.6 Publicitatea 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

Brosura proiect

Realizare si tiparire materiale publicitareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1008766102

200 brosuraCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

67.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 15,946.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 15,946.00

Valoare TVA [LEI] 2,546.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 13,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,546.00 15,946.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 15,946.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli obligatorii conform MIV

Documente justificative

59



Componenta 1  Lider- ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

Oferta S.C IG FASHION SRL-materiale.pdf - Oferta materiale inscriptionate

C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIPActivitatea:

C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIPSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

21 - cheltuieli salariale cu echipa de management proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale necesare pentru responsabil tehnic: 3024 ore, 36 luni

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

3024 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

61.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 184,464.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 184,464.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 184,464.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 184,464.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 184,464.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 184,464.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli salariale necesare pentru responsabil tehnic: 3024 ore, 36 luni

Oferte salarii.pdf - Oferte salarii

Documente justificative

C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIPActivitatea:

C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIPSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

21 - cheltuieli salariale cu echipa de management proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale necesare pentru responsabil tehnic: 3024 ore, 36 luni

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

3024 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

61.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 184,464.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 184,464.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 184,464.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 184,464.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 184,464.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 184,464.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli salariale necesare pentru responsabil tehnic: 3024 ore, 36 luni

Oferte salarii.pdf - Oferte salarii

Documente justificative

60



Componenta 1  Lider- ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIPActivitatea:

C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIPSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

21 - cheltuieli salariale cu echipa de management proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale necesare pentru responsabil financiar: 3024 ore, 36 luni

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

3024 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

65.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 196,560.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 196,560.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 196,560.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 196,560.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 196,560.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 196,560.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli salariale necesare pentru responsabil financiar: 3024 ore, 36 luni

Oferte salarii.pdf - Oferte salarii

Documente justificative

C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIPActivitatea:

C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIPSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

21 - cheltuieli salariale cu echipa de management proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale necesare pentru responsabil achizitii: 3024 ore, 36 luni

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

3024 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

61.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 184,464.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 184,464.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 184,464.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 184,464.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 184,464.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 184,464.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli salariale necesare pentru responsabil achizitii: 3024 ore, 36 luni

Documente justificative

61



Componenta 1  Lider- ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

Oferte salarii.pdf - Oferte salarii

C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIPActivitatea:

C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIPSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

21 - cheltuieli salariale cu echipa de management proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale necesare pentru manager proiect: 3024 ore, 36 luni

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

3024 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

69.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 208,656.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 208,656.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 208,656.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 208,656.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 208,656.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 208,656.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli salariale necesare pentru manager proiect: 3024 ore, 36 luni

Oferte salarii.pdf - Oferte salarii

Documente justificative

C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIPActivitatea:

C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIPSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

24 - cheltuieli de deplasare pentru personal management proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Combustibil

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2160 litriCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 12,852.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 12,852.00

Valoare TVA [LEI] 2,052.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 10,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,052.00 12,852.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 12,852.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli necesare pentru deplasari membri UIP

Oferta combustibil.pdf - Oferta combustibil

Documente justificative

62



Componenta 1  Lider- ASOCIAŢIA "EDUCATIO"

C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIPActivitatea:

C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIPSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

25 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri, imobile şi mijloace de
transport), obiecte de inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Hartie imprimanta

Achizitionare bunuri UIPAchiziţie:

ID dosar achiziţie:433757417

144 topCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

12.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,056.32

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,728.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,056.32

Valoare TVA [LEI] 328.32 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,728.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]328.32 2,056.32

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,056.32

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 necesare pentru functionarea UIP

Oferta S.C IG FASHION SRL -  dotari s.pdf - Oferta dotari rev

Documente justificative

C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIPActivitatea:

C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIPSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

25 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri, imobile şi mijloace de
transport), obiecte de inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cuiere UIP

Achizitionare bunuri UIPAchiziţie:

ID dosar achiziţie:433757417

2 cuierCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

200.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 476.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 476.00

Valoare TVA [LEI] 76.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]76.00 476.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 476.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli necesare pentru functionarea UIP
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Documente justificative

C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIPActivitatea:

C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIPSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

25 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri, imobile şi mijloace de
transport), obiecte de inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Birouri UIP

Achizitionare bunuri UIPAchiziţie:

ID dosar achiziţie:433757417

5 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

900.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,355.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,355.00

Valoare TVA [LEI] 855.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]855.00 5,355.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,355.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli necesare pentru functionarea UIP

Oferta S.C IG FASHION SRL -  dotari s.pdf - Oferta dotari rev

Documente justificative

C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIPActivitatea:

C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIPSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

25 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri, imobile şi mijloace de
transport), obiecte de inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Scaune UIP

Achizitionare bunuri UIPAchiziţie:

ID dosar achiziţie:433757417

6 scaunCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

270.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,927.80

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,620.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,927.80

Valoare TVA [LEI] 307.80 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,620.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]307.80 1,927.80

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,927.80

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 necesare pentru functionarea UIP
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Oferta S.C IG FASHION SRL -  dotari s.pdf - Oferta dotari rev

Documente justificative

C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIPActivitatea:

C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIPSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

25 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri, imobile şi mijloace de
transport), obiecte de inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Plotter A0

Achizitionare bunuri UIPAchiziţie:

ID dosar achiziţie:433757417

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

22,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 26,180.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 22,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 26,180.00

Valoare TVA [LEI] 4,180.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 22,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,180.00 26,180.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 26,180.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli necesare pentru functionarea UIP

Oferta S.C IG FASHION SRL -  dotari s.pdf - Oferta dotari rev

Documente justificative

C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIPActivitatea:

C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIPSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

25 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri, imobile şi mijloace de
transport), obiecte de inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Multifunctionala UIP

Achizitionare bunuri UIPAchiziţie:

ID dosar achiziţie:433757417

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

29,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 34,510.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 29,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 34,510.00

Valoare TVA [LEI] 5,510.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 29,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]5,510.00 34,510.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 34,510.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli necesare pentru functionarea UIP
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Documente justificative

C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIPActivitatea:

C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIPSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

25 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri, imobile şi mijloace de
transport), obiecte de inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Fax UIP

Achizitionare bunuri UIPAchiziţie:

ID dosar achiziţie:433757417

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

900.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,071.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 900.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,071.00

Valoare TVA [LEI] 171.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 900.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]171.00 1,071.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,071.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli necesare pentru functionarea UIP

Oferta S.C IG FASHION SRL -  dotari s.pdf - Oferta dotari rev

Documente justificative

C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIPActivitatea:

C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIPSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

25 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri, imobile şi mijloace de
transport), obiecte de inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Laptop UIP

Achizitionare bunuri UIPAchiziţie:

ID dosar achiziţie:433757417

5 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,200.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 42,840.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 36,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 42,840.00

Valoare TVA [LEI] 6,840.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 36,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]6,840.00 42,840.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 42,840.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli necesare pentru functionarea UIP
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Oferta S.C IG FASHION SRL -  dotari s.pdf - Oferta dotari rev

Documente justificative

C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIPActivitatea:

C. M.P. Implementarea proiectului,  achizitionarea echipamentelor UIP si cheltuielile cu salariile UIPSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:10 - cheltuieli generale de administraţie

30 - cheltuieli generale de administratie (indirecte pe baza de costuri reale)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Chirie spatiu UIP

Contract chirie spatiu UIPAchiziţie:

ID dosar achiziţie:871967074

36 lunaCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,900.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 209,916.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 176,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 209,916.00

Valoare TVA [LEI] 33,516.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 176,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]33,516.00 209,916.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 209,916.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli necesare spatiu UIP

Oferta chirie Brabura Alexandra.pdf - Oferta chirie

Documente justificative

D. Întărirea capacităţii administrative a custodelui prin achiziţia de echipamenteActivitatea:

D. Întărirea capacităţii administrative a custodelui prin achiziţia de echipamenteSubactivitatea:

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

GPS

Achizitionare bunuri UIPAchiziţie:

ID dosar achiziţie:433757417

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

25,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 29,750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 25,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 29,750.00

Valoare TVA [LEI] 4,750.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 25,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,750.00 29,750.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 29,750.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Intarirea capacitatii administrative a custodelui

Documente justificative
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D. Întărirea capacităţii administrative a custodelui prin achiziţia de echipamenteActivitatea:

D. Întărirea capacităţii administrative a custodelui prin achiziţia de echipamenteSubactivitatea:

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

Laptop

Achizitionare bunuri UIPAchiziţie:

ID dosar achiziţie:433757417

4 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,200.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 34,272.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 28,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 34,272.00

Valoare TVA [LEI] 5,472.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 28,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]5,472.00 34,272.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 34,272.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Intarirea capacitatii administrative a custodelui

Oferta S.C IG FASHION SRL -  dotari s.pdf - Oferta dotari rev

Documente justificative

D. Întărirea capacităţii administrative a custodelui prin achiziţia de echipamenteActivitatea:

D. Întărirea capacităţii administrative a custodelui prin achiziţia de echipamenteSubactivitatea:

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

Aparat foto

Achizitionare bunuri UIPAchiziţie:

ID dosar achiziţie:433757417

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

26,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 63,070.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 53,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 63,070.00

Valoare TVA [LEI] 10,070.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 53,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]10,070.00 63,070.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 63,070.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Intarirea capacitatii administrative a custodelui

Oferta S.C IG FASHION SRL -  dotari s.pdf - Oferta dotari rev

Documente justificative
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D. Întărirea capacităţii administrative a custodelui prin achiziţia de echipamenteActivitatea:

D. Întărirea capacităţii administrative a custodelui prin achiziţia de echipamenteSubactivitatea:

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

Calculator desktop

Achizitionare bunuri UIPAchiziţie:

ID dosar achiziţie:433757417

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

17,040.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 40,555.20

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 34,080.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 40,555.20

Valoare TVA [LEI] 6,475.20 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 34,080.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]6,475.20 40,555.20

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 40,555.20

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Intarirea capacitatii administrative a custodelui

Oferta S.C IG FASHION SRL -  dotari s.pdf - Oferta dotari rev

Documente justificative

D. Întărirea capacităţii administrative a custodelui prin achiziţia de echipamenteActivitatea:

D. Întărirea capacităţii administrative a custodelui prin achiziţia de echipamenteSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

55 - cheltuieli cu active necorporaleSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Licenta ARCGis

Achizitionare bunuri UIPAchiziţie:

ID dosar achiziţie:433757417

4 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

60,600.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 288,456.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 242,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 288,456.00

Valoare TVA [LEI] 46,056.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 242,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]46,056.00 288,456.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 288,456.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Intarirea capacitatii administrative a custodelui

Documente justificative
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D. Întărirea capacităţii administrative a custodelui prin achiziţia de echipamenteActivitatea:

D. Întărirea capacităţii administrative a custodelui prin achiziţia de echipamenteSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii

116 - cheltuieli pentru instruire specifică pentru operarea/administrarea de aplicaţii softwareSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Sesiune de instruire

Achizitionare bunuri UIPAchiziţie:

ID dosar achiziţie:433757417

4 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 35,224.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 29,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 35,224.00

Valoare TVA [LEI] 5,624.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 29,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]5,624.00 35,224.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 35,224.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Intarirea capacitatii administrative a custodelui

Oferta S.C IG FASHION SRL -  dotari s.pdf - Oferta dotari rev

Documente justificative

E. AuditActivitatea:

E. AuditSubactivitatea:

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

Auditul proiectului

Contract auditAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3682939420

4 raportCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

17,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 80,920.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 68,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 80,920.00

Valoare TVA [LEI] 12,920.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 68,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]12,920.00 80,920.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 80,920.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Auditul proiectului

Oferta SC KLASS AUDIT   SRL.pdf - Oferta audit

Documente justificative
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T
o

ta
l

p
ro

ie
ct

8,459,761.95 8,459,761.95 8,459,761.95 8,459,761.958,459,761.95 0.00 0.00 0.00 100.0000
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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

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Nota de comanda+pv+Nota privind determinarea valorii estimate.pdf

04/05/2018 Dosar achizitie scriere aplicatieE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Export_buget_03-05-2018.pdf

04/05/2018 Export buget7643DC00B331A4E2AE1B21C741A59E370BA2AA02D78398A0A395155
1A9B8B6F1

Centralizator oferte atasate.pdf

04/05/2018 Centralizator oferteED57577C6E6BC70F030D24082E5EB0E147579183978D435E01A4557
2F3F365F2

Oferte salarii.pdf

04/05/2018 Oferte salariiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Oferta chirie Brabura Alexandra.pdf

04/05/2018 Oferta chirieE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Oferta S.C IG FASHION SRL -  dotari.pdf

04/05/2018 Oferta dotari62856E31308C9BBAD2B3034D818A94DDBF185B01B8D45EAFC10688
D71FC22F1C

Oferta S.C IG FASHION SRL -  SEMINARII p.pdf

04/05/2018 Oferta seminarii6785BA114E0D1AEE09817924F8AC3888DB214D5CC35D43186460676
D3EE620B3

Oferta S.C IG FASHION SRL-materiale.pdf

04/05/2018 Oferta materiale inscriptionate25621A2AEB851E50FE035B62FAF1705580C0D2B931B1359B89893E9
80348B1A0

Oferta SC BLUETHING SRL .pdf

04/05/2018 Oferta Bluething173DC8D8CEFA7FC9DE3226A9E793D2E290BA77EEBE04E2F9B26A7
C243CBE6F0A

Oferta SC KLASS AUDIT   SRL.pdf

04/05/2018 Oferta audit5773DDC88E0D0DD2B3D6349935ED2F98801C2549959287B99CE9A0
7728E4B465

Oferta SC TOPOSURVEY SRL .pdf

04/05/2018 Oferta harti52CFBACBEE5438F2ADE8CE2884F6B9BDBF82E3B8720799A895218E
15C91FC98A

Centralizator oferte atasate.pdf

31/05/2018 Centralizator oferte atasate rev. 1713BE9C901FE6E670D412FB9898FFA7A73E1B8C8A101A2C09B98537
1A8EA3AA6

Oferta combustibil.pdf

31/05/2018 Oferta combustibilE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Export_buget_10-07-2018.pdf

10/07/2018 Buget rev 1624EC368BB0A07E3F8B55C2782ED50432FEA38DA92EB35EEAE6B7
C85E268A221
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Oferta S.C IG FASHION SRL -  dotari s.pdf

15/10/2019 Oferta dotari rev105466225CD6961FBC97291C34B0172D844A813464A4CC605B8F25A
E4A2EE222

Componenta 1

2015 2016 2019 20202018 20212014 202320222017

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,819,920.65 2,819,920.650.00 2,819,920.65 0.00

Buget - Plan anual de cheltuieli

Buget - Rezultate

Componenta 1

Nr.
crt Buget eligibil  Detalii rezultat

%)1. 2 cuiere achizitionate 476.00 ( 0.01

%)2. 1 taxa avizare achitata 500.00 ( 0.01

%)3. 1 fax achizitionat 1,071.00 ( 0.01

%)4. 2 Anunturi de presa realizate 1,190.00 ( 0.01

%)5. 6 scaune achizitionate 1,927.80 ( 0.02

%)6. 2 Bannere realizate 3,332.00 ( 0.04

%)7. 5 birouri achizitionate 5,355.00 ( 0.06

%)8. 200 Pixuri realizate 6,188.00 ( 0.07

%)9. 1 documentatie SEA realizata 8,925.00 ( 0.11

%)10. 200 Afise prezentare sit realizate 12,852.00 ( 0.15

%)11. 200 Afise realizate 12,852.00 ( 0.15

%)12. 200 Brosuri proiect realizate 15,946.00 ( 0.19

%)13. 200 Pliante generale proiect realizate 17,136.00 ( 0.20

%)14. 4 Seminarii pentru consultare realizate 19,516.00 ( 0.23

%)15. 200 Mape proiect realizate 20,230.00 ( 0.24

%)16. 800 Pixuri realizate 24,752.00 ( 0.29

%)17. 1 Plotter A0 pentru uip 26,180.00 ( 0.31

%)18. 1 GPS pentru intarirea capacitatii institutionale achizitionata 29,750.00 ( 0.35

%)19. 4 Laptopuri pentru intarirea capacitatii institutionale achizitionate 34,272.00 ( 0.41

%)20. 1 multifunctionala A3 color achizitionata 34,510.00 ( 0.41

%)21. 4 Sesiuni de instruire pentru intarirea capacitatii institutionale realizate 35,224.00 ( 0.42

%)22. 2 Calculatoare desktop pentru intarirea capacitatii administrative achizitionate 40,555.20 ( 0.48

%)23. 5 laptopuri achzitionate 42,840.00 ( 0.51

%)24. 1 Set propuneri realizate 54,740.00 ( 0.65

%)25. 800 Tricouri realizate 61,880.00 ( 0.73

%)26. 1 pagina web realizata 63,070.00 ( 0.75

%)27. 2 Aparate foto pentru intarirea capacitatii administrative achizitionate 63,070.00 ( 0.75

%)28. 800 Brosuri prezentare realizate 63,784.00 ( 0.75

%)29. 800 Pliante prezentare sit Natura 2000 realizate 68,544.00 ( 0.81

%)30. 800 USB stick realizate 72,352.00 ( 0.86

%)31. 8 seminarii pentru constientizarea factorilor de interes si decizionali locali realizate 78,064.00 ( 0.92

%)32. 8 seminarii pentru constientizarea tinerei generatii realizate 78,064.00 ( 0.92
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Nr.
crt Buget eligibil  Detalii rezultat

%)33. 800 Mape prezentare realizate 80,920.00 ( 0.96

%)34. 4 Rapoarte audit realizate 80,920.00 ( 0.96

%)35. 1 studiu zonare interna a ariei realizat 115,430.00 ( 1.36

%)36. 1 Aplicatie de finantare realizata 124,950.00 ( 1.48

%)37. 1 studiu socio-economic realizat 171,360.00 ( 2.03

%)38. Cheltuieli de administratie realizate 224,824.32 ( 2.66

%)39. 1 Plan Management aprobat 226,100.00 ( 2.67

%)40. 32 de harti anexa la planul de management realizate 247,520.00 ( 2.93

%)41. 1 Studiu cu privire la folosinta terenurilor, structura proprietatii, administratori si managementul
actual realizat

273,700.00 ( 3.24

%)42. 4 Licente ARCGIS pentru intarirea capacitatii institutionale achizitionate 288,456.00 ( 3.41

%)43. 5 Metodologii stare de conservare realizate 446,250.00 ( 5.27

%)44. 5 studii mediul abiotic realizat 547,400.00 ( 6.47

%)45. 5 seturi masuri de management/conservare realizate 565,250.00 ( 6.68

%)46. 5 metodologii de inventariere realizate 565,250.00 ( 6.68

%)47. 5 studii presiuni si amenintari realizate 684,250.00 ( 8.09

%)48. 5 studii evaluarea starii de conservare realizate 815,150.00 ( 9.64

%)49. 1 Unitate de implementare functionala 958,608.00 ( 11.33

%)50. 1 studiu inventariere realizat 1,044,275.63 ( 12.34

Buget eligibil total 8,459,761.95 (100.00 %)

Buget - Amplasament

Componenta 1

Ajutor de statBuget eligibilRegiuneCod regiune Judeţ

AradVest 0.00 %)%)100.00( (8,459,761.95 0.00RO42

(100.00 %)

0.00

Buget eligibil total 8,459,761.95

Total ajutor de stat %)( 0.00

Buget - Câmp de intervenţie

Componenta 1

Buget eligibilCategorie câmp de intervenţieCod

085 8,459,761.95 %)100.00Protejarea şi sporirea biodiversităţii, protecţia naturii şi infrastructura ecologica (

(100.00 %)8,459,761.95Buget eligibil total

Buget - Formă de finanţare

Componenta 1

 Buget eligibilFormă de finanţareCod

%)( 100.00Grant nerambursabil 8,459,761.9501

8,459,761.95Buget eligibil total (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu
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Componenta 1

Buget eligibilCod Tip teritoriu

Nu se aplică %)8,459,761.95 ( 100.0007

(100.00 %)8,459,761.95Buget eligibil total

Buget - Activitate economică

Componenta 1

Buget eligibilCod Activitate economică

100.00(22 Activitaţi legate de mediu şi de schimbările climatice 8,459,761.95 %)

Buget eligibil total (100.00 %)8,459,761.95

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Buget eligibilTip obiectiv tematicCod

%)Conservarea şi protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor 8,459,761.95 100.00(6

8,459,761.95 (100.00 %)Buget eligibil total

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip mecanism de livrare teritorială

8,459,761.95 100.00 %)07 (Nu se aplică

Buget eligibil total (100.00 %)8,459,761.95

Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect:

Data încheiere proiect:

Data încheiere efectivă proiect:

01-12-2019

30-11-2022

30-11-2022

Nr. cererii Data estimată de transmitere
a Cererii către AMTipul Cererii Valoare eligibilă estimată

aferentă cererii [LEI]

1 cerere de prefinantare 234,280.0021-02-2020

1 cerere de rambursare clasica
intermediara 234,280.0006-04-2020

10 cerere de prefinantare 840,000.0010-12-2021

10 cerere de rambursare clasica
intermediara 900,000.0031-07-2021

11 cerere de prefinantare 800,000.0014-03-2022

11 cerere de rambursare clasica
intermediara 750,000.0016-09-2021

12 cerere de prefinantare 500,000.0029-06-2022
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Nr. cererii Data estimată de transmitere
a Cererii către AMTipul Cererii Valoare eligibilă estimată

aferentă cererii [LEI]

12 cerere de rambursare clasica
intermediara 50,000.0030-09-2021

13 cerere de rambursare clasica
intermediara 700,000.0025-11-2021

13 cerere de prefinantare 342,638.1523-08-2022

14 cerere de rambursare clasica
intermediara 60,000.0016-12-2021

15 cerere de rambursare clasica
intermediara 840,000.0028-02-2022

16 cerere de rambursare clasica
intermediara 800,000.0030-06-2022

17 cerere de rambursare clasica
intermediara 500,000.0031-08-2022

18 cerere de rambursare clasica
intermediara 342,638.1530-09-2022

19 cerere de rambursare clasica finala 250,000.0030-11-2022

2 cerere de prefinantare 232,843.8030-04-2020

2 cerere de rambursare clasica
intermediara 232,843.8030-06-2020

3 cerere de prefinantare 500,000.0030-07-2020

3 cerere de rambursare clasica
intermediara 400,000.0015-09-2020

4 cerere de prefinantare 850,000.0030-10-2020

4 cerere de rambursare clasica
intermediara 100,000.0030-09-2020

5 cerere de rambursare clasica
intermediara 650,000.0015-11-2020

5 cerere de prefinantare 750,000.0015-12-2020

6 cerere de prefinantare 700,000.0015-03-2021

6 cerere de rambursare clasica
intermediara 200,000.0030-11-2020

7 cerere de prefinantare 900,000.0014-06-2021

7 cerere de rambursare clasica
intermediara 700,000.0028-02-2021

8 cerere de prefinantare 800,000.0004-08-2021

8 cerere de rambursare clasica
intermediara 50,000.0031-03-2021

9 cerere de prefinantare 760,000.0006-10-2021

9 cerere de rambursare clasica
intermediara 700,000.0031-05-2021

Contractare
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

AA2_CC316_13022014_ROSCI0325.pdf

31/05/2018 Act aditional conventie de custodieE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

As.EDUCATIO_bilant_31.12.2017 semnat.pdf

31/05/2018 C10 Bilant la data de 31.12.2017DA03AE15A9B8FE04A33A6EEEC951E112C4C89649B0CD91E1DC87A
EAD47F303D5

4b. Declaratie de angajament semnat.pdf

31/05/2018 C 1.2. Declaratia de angajament rev. 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Decizia UIP.pdf

31/05/2018 Decizie infiintare UIP rev. 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Imputernicire.pdf

31/05/2018 ImputernicireE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

adresa raspuns Clarificare nr 1.pdf

31/05/2018 Adresa raspuns clarificare nr. 1E704BB467BE5F567C92BD99FA94B74B677C381EC71F2CCAF07EEB0
84F1241E81

AA nr1.pdf

20/06/2018 Act aditional nr.1 Conventie custodieE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Autentificare Act constitutiv Asociatia Educatio.pdf

20/06/2018 Autentificare Act constitutivE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Autentificare Statut Asociatia Educatio.pdf

20/06/2018 Autentificare StatutE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Contract de consultanta.pdf

20/06/2018 ContractE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Adresa raspuns clarificari nr. 2.pdf

20/06/2018 Adresa raspuns clarificare nr.2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Raspuns clarificare nr.3.pdf

10/07/2018 Raspuns clarificare nr.3E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Adresa raspuns clarificare 4 semnata.pdf

15/10/2019 Adresa raspuns clarificare nr. 4E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

adresa raspuns clarificare 5.pdf

18/10/2019 Adresa raspuns clarificare 5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Detaliere cerere de clarificări

Cererea de finantare smis 121808 a fost corect completata la sectiunea resurse umane (Notificarea1) , plan de achizitii(notificarea 2) dar
nu a fost corect completata la grafic de rambursare (notificarea 3).
A fost deblocata sectiunea:
- Grafic de rambursare

Introducere

Va rugam sa ne transmiteti cererea de finantare revizuita.

Concluzie cerere de clarificări

Graficul de Rambursare a fost actualizat conform Notificării nr. 3
Cererile de Rambursare nu au fost calculate la suma totală a proiectului, pentru a evita dublarea sumelor

Răspuns introducere

Răspuns concluzie

Cererea de Finanţare a fost actualizată
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CERTIFICAREA APLICAŢIEI

Subsemnatul, Catalin Draia, CNP 1860509203675, posesor al CI seria AR, nr. 786427, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al
ASOCIAŢIA "EDUCATIO", 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 ASOCIAŢIA "EDUCATIO", 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, ASOCIAŢIA "EDUCATIO", 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 Catalin Draia.

Data

15/04/2020 13:10:45
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