
 MUNICIPIUL  CRAIOVA 
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   

     
                                                  PROIECT               

                 HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind aprobarea Memorandumului de înţelegere între municipiul Craiova şi 

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare referitor la furnizarea de materiale 
pentru reabilitarea termică a şase unităţi de învăţământ, în cadrul proiectului 

„Îmbunătăţirea eficienţei energetice în gospodăriile cu venituri reduse din 
România” 

 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.04.2016; 
            Având în vedere raportul nr.70190/2016 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea Memorandumului de înţelegere 
între municipiul Craiova, şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare referitor la 
furnizarea de materiale pentru reabilitarea termică a şase unităţi de învăţământ, în cadrul 
proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în gospodăriile cu venituri reduse din 
România”; 

      În temeiul art.36, alin.2, lit. d şi e coroborat cu alin.6, lit. a, pct.1, alin.7 lit.a, 
art.45 alin.2 lit.f, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art.1. Se aprobă Memorandumul de înţelegere între municipiul Craiova şi Programul 
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare referitor la furnizarea de materiale pentru 
reabilitarea termică a şase unităţi de învăţământ, în cadrul proiectului 
„Îmbunătăţirea eficienţei energetice în gospodăriile cu venituri reduse din 
România”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu, să 
semneze Memorandumul de înţelegere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, 
precum şi toate documentele necesare pentru buna desfăşurare a acestuia.  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

                INIŢIATOR,                                                                  AVIZAT, 
                  PRIMAR,                                                               PT. SECRETAR, 
      Lia – Olguţa VASILESCU                                            Ovidiu MISCHIANU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte 

Nr. 70190/20.04.2016 
                                                                                  Se aprobă, 

         PRIMAR, 
                                                                                          LIA – OLGUŢA 

VASILESCU 
 

Director executiv, 
  Nicolae Pascu 
 

RAPORT 
 

privind aprobarea Memorandumului de înţelegere între Municipiul Craiova şi Programul 
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) privind furnizarea de materiale pentru reabilitarea 
termică a şase unităţi de învăţământ în cadrul proiectului ,,Îmbunătăţirea eficientei energetice în 

gospodăriile cu venituri reduse din România” 
 

 
 

Municipiul Craiova este unul dintre beneficiarii proiectului ,,Îmbunătăţirea eficientei 
energetice în gospodăriile cu venituri reduse din România”, finanţat de Fondul Global de Mediu 
(GEF)  şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) Romania şi implementat în 
parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice alături de alte cinci 
localităţi din judeţele Dolj şi Hunedoara, începând cu anul 2010. 

Proiectul este derulat la nivel naţional şi local pentru a răspunde nevoilor legate de 
eficienţa energetică, pentru dezvoltarea politicilor adecvate, pentru punerea în aplicare a 
îmbunătăţirilor reale legate de eficienţa energetică, pentru a ameliora calitatea vieţii pentru 
110620 de persoane din România şi pentru a reduce consumul de energie legat de emisiile de 
gaze cu efect de seră. 

Prin activităţile proiectului, PNUD finanţează 100% costul serviciilor de proiectare 
necesare reabilitării termice a clădirilor propuse, respectiv: 
- Clădirea cămin internat a Colegiului Naţional Fraţii Buzeşti - str. Ştirbei Vodă nr. 5 
- Clădirea Grădiniţei  nr. 11”Floare de colţ” - str. Recunostintei  nr. 14 
- Clădirea corp A a Grădiniţei nr. 31 „Petrache Poenaru” – str. Vasile Alecsandri nr. 87 
- Clădirea Grădiniţei nr. 28 „Voinicel” - str. Raului nr. 1  
- Clădirea Grădiniţei nr. 15 „Casa cu pitici” – str. Brestei nr. 342  
- Clădirea Grădiniţei nr. 51 „Floarea Soarelui” - str. Nicolae Coculescu nr. 20 

În acest sens, în noiembrie 2015 PNUD România a virat în data de 02.12.2015 suma de 
34.038 lei reprezentând prima tranşă din costul  documentaţiei de proiectare. 

A fost elaborată documentaţia de proiectare constând în: expertizele tehnice şi a 
rapoartele de audit energetic, documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, 
documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi a autorizaţiei de construire şi proiectul tehnic. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 98 din data de 22.03.2016 
s-au aprobat documentaţiile tehnice pentru „Reabilitare termica partiala la sase cladiri cu 
destinatia spatii de invatamant - Izolare termica  a   anvelopei cladirilor la partea opaca a 
fatadei reabilitarea termică” pentru clădirile enumerate mai sus. De asemenea, au fost aprobate 
listele de consumuri de materiale pentru fiecare obiectiv de investiţie în parte, precum şi 
cofinanţarea de minim 30% de la bugetul local al Municipiului Craiova. 



Ca urmare, PNUD România va livra materialele de construcţii necesare executării 
lucrărilor de reabilitare termică, urmând ca Primăria Municipiului Craiova să finanţeze din 
bugetul propriu toate celelalte cheltuieli constând în: manoperă, costul materialelor mărunte 
care nu sunt cuprinse în listă, costul serviciilor de dirigenţie de şantier, obţinerea avizelor, plata 
cotelor către Inspecţia în construcţii, cheltuieli diverse şi neprevăzute. 

În acest sens, în data de 06.04.2016, a fost semnat de către reprezentantul PNUD - 
Biroul Regional pentru Europa memorandumul de înţelegere standard între PNUD şi 
Municipiul Craiova şi a fost transmis la Primăria Mun. Craiova fiind înregistrat sub numărul 
69463 din data de 13.04.2016. 

În cadrul acordului se menţionează contribuţia PNUD constând în materialele ce 
compun sistemul exterior de izolare termică, enumerate în Anexele 5a÷g la memorandum, în 
valoare de 91.292,36 USD (362.677,16 lei).  Celelalte cheltuieli efectuate vor fi suportate de 
Municipiul Craiova, nivelul minim al acestora fiind de 39.125,30 USD (155.433,08 lei), 
respectiv minim 30% din valoarea totală de 130.417,65 USD (518.110.20 lei). Valoarea totală 
a grantului se încadrează în valoarea totală aprobată a documentaţiilor de avizare a lucrărilor 
de intervenţii  de 1.430.321 lei. 

Activităţile care cad în sarcina Primăriei Mun. Craiova ce rezultă din prezentul 
Memorandum sunt contractarea lucrărilor şi execuţia acestora şi se vor derula în cursul anului 
2016. 

 
Astfel având în vedere cele prezentate anterior şi în conformitate cu prevederile art.36, 

alin.(1), alin.(2) - litera e), alin.(6) – litera a) – pct.1, alin.(7) - litera a) din Legea nr. 215/2001, 
republicată, privind Administraţia publică locală, prin prezentul raport supunem Consiliului 
Local al municipiului Craiova următoarele: 

 
1. aprobarea Memorandumului de înţelegere între Municipiul Craiova şi Programul 

Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) privind furnizarea de materiale pentru 
reabilitarea termică a şase unităţi de învăţământ în cadrul proiectului ,,Îmbunătăţirea 
eficientei energetice în gospodăriile cu venituri reduse din România”, împreună cu 
anexele 1÷5 aferente acestuia: 

2. aprobarea împuternicirii Primarului Municipiului Craiova Lia Olguţa Vasilescu să 
semneze Memorandumul de înţelegere şi toate documentele necesare pentru buna 
desfăşurare a acestuia în numele Municipiului Craiova. 

 
 

Pt. Director executiv, 
Oana Rădulescu  

 
 

Avizat pentru legalitate, 
Cons. Jur. Dana Boşoteanu 

Şef Birou, 
Marius 
Chetoiu 

 
 

Întocmit, 
insp. Elena Petrişor 

 
 















































MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE STANDARD  
ÎNTRE PROGRAMUL NAŢIUNILOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE ŞI MUNICIPIUL 

CRAIOVA 
PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI PROIECTULUI „ÎMBUNĂTĂŢIREA EFICIENTEI 

ENERGETICE ÎN GOSPODĂRIILE CU VENITURI REDUSE DIN ROMÂNIA”  
FINANŢAT DE FONDUL GLOBAL DE MEDIU (GEF)  ŞI PROGRAMUL NAŢIUNILOR UNITE 

PENTRU DEZVOLTARE (PNUD)  
 

 
 
 
 
Stimată doamnă Lia - Olguţa Vasilescu, 
 
 

1. Cu referire la consultările între oficialii Programului Naţiunilor Unite de Dezvoltare (de aici 
înainte “PNUD”) în Romania şi a oficialilor Municipalitatii Craiova, DJ în scopul realizării 
activităţilor de către Municipalitatea din Craiova în implementarea proiectului Imbunatatirea 
Eficientei Energetice in Gospodariile si comunitatile cu venit redus din Romania, după cum se 
menţionează în Anexa 1: Documentul proiectului. 
 
2. În conformitate cu Documentul proiectului (document atasat) şi cu Memorandamul Standard de 
intelegere intre PNUD si Guvern pentru furnizarea de servicii şi sprijin, cu următorii termeni şi 
condiţii, confirmăm acceptarea activităţilor care trebuie realizate de Municipalitatea Craiova în 
cadrul proiectului, după cum se precizează în Anexa 2: Descrierea activităţilor (de aici înainte 
“Activităţi”). Municipalitatea Craiova şi PNUD se vor consulta pentru toate aspectele privitoare la 
Activităţi. 
 
3. Municipalitatea Craiova va fi integral responsabilă pentru îndeplinirea, cu conştiinciozitate şi 
eficienţă, a tuturor Activităţilor, în conformitate cu legislatia in vigoare. 
 
4. În îndeplinirea activităţilor din prezentul Memorandum, personalul şi subcontractanţii 
Municipalitatea Craiova nu vor fi consideraţi angajaţi sau agenţi în cadrul PNUD. PNUD nu 
acceptă responsabilitatea pentru revendicările generate de acţiuni sau de omisiuni ale 
Municipalitatea Craiova sau a personalului acestuia, sau a contractanţilor sau personalului 
acestora, în îndeplinirea Activităţilor sau pentru solicitări în caz de deces, rănire corporală, 
dizabilitate, afectarea proprietăţii sau alte pericole care pot fi suferite de Municipalitatea Craiova, 
şi de personalul acestuia ca rezultat al muncii lor în strânsă legătură cu activităţile. 
 
5. Subcontractanţii, inclusiv ONG-urile care au un contract cu Municipiul Craiova, vor lucra sub 
supravegherea oficialului desemnat de către Municipalitatea Craiova. Aceşti subcontractanţi sunt 
răspunzători în faţa Municipalitatea Craiova  pentru modalitatea de împărţire a funcţiilor 
desemnate. 
 
6 După semnarea prezentului Memorandum, PNUD va transfera materialele de construcţii ce 
compun sistemul compozit de izolare termică la exterior (ETICS) la Primaria Municipiului 
CRAIOVA, DJ, in functie de intervalul de timp specificat în Anexa 3: Graficul activităţilor, 
facilităţilor şi plăţilor. 
 
7. Municipiul CRAIOVA, DJ se consultă în mod regulat cu PNUD privind statutul și utilizarea 
materialelor de construcţii şi informează prompt PNUD cînd se constată faptul că bugetul pentru 
desfăşurarea acestor activităţi este insuficient pentru îndeplinirea integrală a proiectului în modul 
stabilit în Anexa 2. PNUD nu va avea obligația de a furniza Municipiului CRAIOVA, DJ orice alte 
fonduri sau pentru a face orice rambursare pentru cheltuielile efectuate de municipalitatea din 
CRAIOVA, DJ în plus faţă de bugetul total stabilit prin Anexa 3. 
 



8. Municipiul CRAIOVA, DJ trebuie să prezinte un raport financiar la data de 30 mai 2016. 
Raportul va fi transmis către PNUD prin intermediul directorului regional adjunct în termen de 30 
de zile de la această dată. Formatul va urma raportul standard de cheltuieli PNUD (al cărui model 
este prevăzut în Anexa 4). PNUD va include raportul financiar al Primariei Municipiului CRAIOVA, 
DJ în raportul financiar pentru proiectul 77064 "Imbunatatirea eficientei energetice în gospodării 
cu venituri mici și comunităților din România". 
 
9. Municipiul Craiova va depune astfel de rapoarte legate de Activităţi la solicitarea Managerului 
de proiect, în exercitarea îndatoririlor sale. 
 
10. Municipiul CRAIOVA, DJ va furniza un raport final în 15 zile de la încheierea sau încetarea 
activităților, inclusiv o listă a mijloacelor fixe achiziţionate de Municipiul Craiova, un raport 
relevant de audit sau o declaraţie financiară autorizată şi înregistrări ale Activităţilor financiare, 
după caz, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
11. Echipamentele și materialele care pot fi furnizate de către PNUD sau procurate prin fonduri 
PNUD vor fi puse la dispoziţie după cum este convenit, în scris, între PNUD şi Municipiul Craiova, 
DJ. 
 
12. Se recomandă ca orice modificare a documentului de proiect, care ar afecta activitatea ce 
trebuie realizată de către Municipiul Craiova  în conformitate cu Anexa 2 să fie facută numai după 
consultarea între părţi. 
 
13. Pentru orice problemă care nu este specificată în prezentul Memorandum, Părţile se vor 
asigura că problemele se soluţionează în conformitate cu prevederile adecvate ale Documentului 
proiectului şi revizuirile acestuia şi în conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. 
  
14. Dispoziţiile menţionate în prezentul Memorandum rămân în vigoare până la finalul proiectului, 
sau până la terminarea activităţilor Municipiul Craiova, conform Anexei 2 sau până în momentul 
în care una dintre părţi hotărăşte, în scris (cu un preaviz de 30 de zile), finalizarea procesului. 
Graficul de plăţi stipulat în Anexa 3 rămâne în vigoare atât timp cât Municipiul Craiova continuă 
realizarea activităţilor, exceptând cazul în care primeşte o informare scrisă din partea PNUD prin 
care se precizează contrariul. 
 
15. Soldul fondurilor care nu a fost repartizat şi nici angajat după încheierea Activităţilor, va fi 
returnat PNUD în termen de 90 de zile. 
 
16. Orice modificare a prezentei scrisori, se va face de comun acord, în scris, 
 
17. Toată corespondenţa ulterioară cu privire la prezentul Memorandum, alta decât cea realizată 
prin memorandumuri de înţelegere sau amendamente la prezentul memorandum trebuie 
adresată domnului Olivier Adam, director regional adjunct, Biroul Regional pentru Europa și CSI 
(Key Plaza, etajul 10, Rămîi-i Hürriyet Cd . İstiklal Sk. No / 11, Șișli, 34381, Istanbul, Turcia). 
 
18. Municipiul Craiova va informa Directorul regional adjunct cu privire la acţiunile întreprinse de 
cel/cea dintâi în îndeplinirea prezentului memorandum. 
 
19. PNUD poate suspenda prezentul Memorandum, integral sau parţial, după informarea în scris, 
în cazul în care apar circumstanţe care pot periclita încheierea cu succes a activităţilor. 
 
20. Orice litigiu între PNUD și Municipiul CRAIOVA, DJ care rezultă din sau au legătură cu 
prezentul memorandum şi nu sunt soluţionate prin negociere sau printr-o altă modalitate de 
soluţionare convenită anterior, vor fi depuse, la cererea uneia dintre părţi, la Completul format din 
trei arbitri. Fiecare parte va numi un arbitru, cei doi arbitri numiţi de părţi numind, la rândul lor un 
al treilea arbitru, care va fi preşedintele completului. Dacă în termen de 15 zile de la numirea 
celor doi arbitri al treilea arbitru nu a fost încă numit, oricare dintre părţi poate solicita 



Preşedintelui Curţii Internaţionale de Justiţie să numească cel de-al treilea arbitru pentru această 
speţă. Completul va stabili propriile proceduri, cu condiţia ca oricare doi arbitri să constituie 
cvorumul pentru toate scopurile, orice decizie trebuind a fi convenită de oricare doi arbitri. 
Cheltuielile completului vor fi suportate de către părţi după cum este convenit de către complet. 
Decizia arbitrară va conţine o precizare a motivelor pe care se bazează, va fi finală şi obligatorie 
pentru părţi. 
 
21. Dacă sunteţi de acord cu prevederile menţionate mai sus, vă rugăm semnaţi şi returnaţi 
biroului nostru două copii ale prezentului memorandum. Acceptul dumneavoastră reprezintă baza 
participării  Municipiul Craiova  pe care îl reprezentaţi pentru implementarea proiectului. 
 
Cu sinceritate, 
Reprezentant al UNDP 
 
Al dumneavoastră, 
 
Rastislav Vrbensky 
Manager, Istanbul Regional Hub 
Biroul Regional pentru Europa şi CIS 
 
 
6 Aprilie 2016 
 
 
 
 
Reprezentant al Municipiului CRAIOVA, DJ 

 
Primar, Lia Olguta Vasilescu 
 
 
___ April 2016 

 
 
 



Anexa 1 
 

DOCUMENTUL PROIECTULUI 
 
 
 
 

Componenta 3: Reducerea directa a consumului de energie prin reabilitarea comunitatilor si 
dezvoltarea pietii  
 
Rezultat 3: Cladiri reabilitate (si potentiale noi cladiri eficient construite) prin reducerea 
consumului de combustibil sau prin folosirea tehnologiilor energiei sustenabile imbunatatite in 
comunitatile cu venit redus 
 
Activitatea 3.2.1.: Implementarea reabilitarii/renovarii/construirii cladiriilor sociale folosind 
materiale de constructie eficiente, produse local  
Proiectul va avea ca parteneri comunitati locale din judetele Dolj si Hunedoara incepand cu al 
doilea an al proiectului.Criteriul pentru a alege aceste comunitati si cladirile specifice sunt expuse 
la sectiunea 2.3. 
 
Dupa alegerea cladirilor specifice, prin munca profesionistilor (inclusiv aceia care au fost calificati 
si certificati in activitatea 2.1.1.) si cu asistenta municipalitatii locale fiind calificati la rezultatul 2.1, 
analiza tehnica detaliata a cladirilor (inclusiv auditul energetic) vor fi duse la indeplinire in vederea 
furnizarii informatiilor cu privire la imbunatatirile facute in sistemul termic. 
 
Vor avea prioritate cazurile unde municipalitatea a identificat resursele de munca necesare 
pentru a imbunatati reabilitarea cladirilor - incluzand eforturile voluntarilor - dar nu resursele 
financiare pentru a plati materialele sau asistenta tehnica. Proiectul va folosi fonduri GEF pentru 
a achizitiona materiale pentru municipalitate si pentru a plati asitenta tehnica a proiectului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexa 2 
 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR 
 
Numărul proiectului:77064     
Titlul proiectului: Imbunatatirea Eficientei Energetice in Gospodariile si comunitatile cu venit 
redus din Romania. 
 
 
 
Rezultate de îndeplinit de către Municipiul Craiova] 
 
Reabilitarea termică a clădirilor sociale cu sistemul compozit de izolare termică la exterior 
(ETICS) Ceretherm CERESIT (pereţi, ferestre şi plinte): 
- Clădirea cămin internat a Colegiului Naţional Fraţii Buzeşti - str. Ştirbei Vodă nr. 5 
- Clădirea Grădiniţei  nr. 11”Floare de colţ” - str. Recunostintei  nr. 14 
- Clădirea corp A a Grădiniţei nr. 31 „Petrache Poenaru” – str. Vasile Alecsandri nr. 87 
- Clădirea Grădiniţei nr. 28 „Voinicel” - str. Raului nr. 1  
- Clădirea Grădiniţei nr. 15 „Casa cu pitici” – str. Brestei nr. 342  
- Clădirea Grădiniţei nr. 51 „Floarea Soarelui” - str. Nicolae Coculescu nr. 20 
 
 
Activităţile ce vor fi realizate de  Municipiul Craiova 
 

• Procurarea lucrărilor și a materialelor de construcție suplimentare (care nu sunt incluse 
în sistemul de izolaţie ETICS oferit de PNUD, dar care sunt necesare conform 
proiectului tehnic), necesare pentru a implementa lucrările de construcție pentru 
izolarea termică a clădirilor sociale menționate mai sus; 

• contractarea lucrărilor și materialelor suplimentare (dacă este cazul), în baza OUG NR. 
34/2006; 

• Executarea lucrărilor de construcţii prin intermediul societăţii contractate; 
• Raportarea financiară de către municipalitate conform anexei 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f și pe 

baza normelor financiar - contabile şi procedurile aplicabile pentru entităţile publice din 
România. 

  
 
Descrierea resurselor: 
 

1. Personal tehnic din Municipiul Craiova; 
2. Materialele de construcţie transferate prin prezentul acord; 
3. Asistență tehnică în timpul lucrărilor de construcţie de la PNUD, dacă se solicită de către 

autoritatea locală; 
4. Depozitarea în siguranţă a materialelor de construcţie furnizate de PNUD, asigurată de 

Primaria Craiova până la utilizarea lor în execuţie; 
5. Materiale, echipamente si lucrari asigurate prin intermediul firmei contractate; 
6. Diverse. 
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Anexa 3 
 

Graficul activităţilor, facilităţilor şi plăţilor  
    Perioada 2015-2016      

REZULTATE 
PRECONIZATE  

şi indicatori, inclusiv 
ţinte anuale 

ACTIVITĂŢI PLANIFICATE 
Lista activităţilor de întreprins pe parcursul anului pentru 

care sunt preconizate rezultatele 

Perioada Bugetul planificat 

Graficul 
livrărilor 
efectuate 
de PNUD 

 Simbol 
Suma 

[USD] * 
 

 
Livrarea sistemului 
compozit de izolare 
termică la exterior 

(ETICS) Ceretherm 
CERESIT pentru 

Colegiul Naţional Fraţii 
Buzeşti, in CRAIOVA, 

DJ 

Livrarea sistemului compozit de izolare termică la 
exterior (ETICS) Ceretherm CERESIT de către PNUD 
beneficiarului, conform Anexei 4a, la adresa specificată 

Trim. II 2016 72105 26033.43 
 

Trim. II 2016 

Livrarea sistemului 
compozit de izolare 
termică la exterior 

(ETICS) Ceretherm 
CERESIT pentru 

Grădiniţa nr. 11, in 
CRAIOVA, DJ 

Livrarea sistemului compozit de izolare termică la 
exterior (ETICS) Ceretherm CERESIT de către PNUD 
beneficiarului, conform Anexei 4b, la adresa specificată 

Trim. II 2016 72105 5243.61 
 

Trim. II 2016 

Livrarea sistemului 
compozit de izolare 
termică la exterior 

(ETICS) Ceretherm 
CERESIT pentru 

Grădiniţa nr. 31, in 
CRAIOVA, DJ 

Livrarea sistemului compozit de izolare termică la 
exterior (ETICS) Ceretherm CERESIT de către PNUD 
beneficiarului, conform Anexei 4c, la adresa specificată 

Trim. II 2016 72105 20649.37 
 

Trim. II 2016 



 

Livrarea sistemului 
compozit de izolare 
termică la exterior 

(ETICS) Ceretherm 
CERESIT pentru 

Grădiniţa nr. 28, in 
CRAIOVA, DJ 

Livrarea sistemului compozit de izolare termică la 
exterior (ETICS) Ceretherm CERESIT de către PNUD 
beneficiarului, conform Anexei 4d, la adresa specificată 

Trim. II 2016 72105 9825.79 
 

Trim. II 2016 

Livrarea sistemului 
compozit de izolare 
termică la exterior 

(ETICS) Ceretherm 
CERESIT pentru 

Grădiniţa nr. 15, in 
CRAIOVA, DJ 

Livrarea sistemului compozit de izolare termică la 
exterior (ETICS) Ceretherm CERESIT de către PNUD 
beneficiarului, conform Anexei 4e, la adresa specificată 

Trim. II 2016 72105 
11560.37 

 
Trim. II 2016 

Livrarea sistemului 
compozit de izolare 
termică la exterior 

(ETICS) Ceretherm 
CERESIT pentru 

Grădiniţa nr. 51, in 
CRAIOVA, DJ 

Livrarea sistemului compozit de izolare termică la 
exterior (ETICS) Ceretherm CERESIT de către PNUD 
beneficiarului, conform Anexei 4f, la adresa specificată 

Trim. II 2016 72105 17979.79 
 

Trim. II 2016 

Reabilitarea termică a   
Colegiului Naţional Fraţii 

Buzeşti, in CRAIOVA, 
DJ 

Execuţie lucrări de reabilitare termică de către 
executantul contractat de beneficiar Trim. II 2016 - 

11157.18 
 

- 

Reabilitarea termică a   
Grădiniţei nr. 11, in 

CRAIOVA, DJ 

Execuţie lucrări de reabilitare termică de către 
executantul contractat de beneficiar 

Trim. II 2016 - 2247.26 
 

- 

Reabilitarea termică a   
Grădiniţei nr. 31, in 

CRAIOVA, DJ 

Execuţie lucrări de reabilitare termică de către 
executantul contractat de beneficiar 

Trim. II 2016 - 8849.73 
 

- 

Reabilitarea termică a   
Grădiniţei nr. 28, in 

CRAIOVA, DJ 

Execuţie lucrări de reabilitare termică de către 
executantul contractat de beneficiar 

Trim. II 2016 - 4211.05 
 

- 



 

Reabilitarea termică a   
Grădiniţei nr. 15, in 

CRAIOVA, DJ 

Execuţie lucrări de reabilitare termică de către 
executantul contractat de beneficiar 

Trim. II 2016 - 
4954.45 

 
- 

Reabilitarea termică a   
Grădiniţei nr. 51, in 

CRAIOVA, DJ 

Execuţie lucrări de reabilitare termică de către 
executantul contractat de beneficiar 

Trim. II 2016 - 
7705.62 

 
- 

Reabilitarea termică a   
Colegiului Naţional Fraţii 

Buzeşti, in CRAIOVA, 
DJ 

Depunerea de documente justificative privind 
executarea lucrărilor de construcții, în termenii 
prezentului acord şi a rapoartelor financiare. 

Trim. II 2016 - - - 

Reabilitarea termică a   
Grădiniţei nr. 11, in 

CRAIOVA, DJ 

Depunerea de documente justificative privind 
executarea lucrărilor de construcții, în termenii 
prezentului acord şi a rapoartelor financiare. 

Trim. II 2016 - - - 

Reabilitarea termică a   
Grădiniţei nr. 31, in 

CRAIOVA, DJ 

Depunerea de documente justificative privind 
executarea lucrărilor de construcții, în termenii 
prezentului acord şi a rapoartelor financiare. 

Trim. II 2016 - - - 

Reabilitarea termică a   
Grădiniţei nr. 28, in 

CRAIOVA, DJ 

Depunerea de documente justificative privind 
executarea lucrărilor de construcții, în termenii 
prezentului acord şi a rapoartelor financiare. 

Trim. II 2016 - - - 

Reabilitarea termică a   
Grădiniţei nr. 15, in 

CRAIOVA, DJ 

Depunerea de documente justificative privind 
executarea lucrărilor de construcții, în termenii 
prezentului acord şi a rapoartelor financiare. 

Trim. II 2016 - - - 

Reabilitarea termică a   
Grădiniţei nr. 51, in 

CRAIOVA, DJ 

Depunerea de documente justificative privind 
executarea lucrărilor de construcții, în termenii 
prezentului acord şi a rapoartelor financiare. 

Trim. II 2016 - - - 

Total    

Note: 
• Valoarea totală este de 130417.65 USD (TVA inclus), contribuţia PNUD este 91292.36 USD, reprezentând maximum 70% din costul 
total al investiţiei, iar municipalitatea din CRAIOVA cofinanţează investiţiile cu minimum 30% din total costurile de investiție (39125.30 
USD), reprezentând lucrări de construcții (manoperă) și materiale suplimentare, dacă este cazul. 

• PNUD este responsabil pentru serviciile neprevazute cum sunt cele de asistenţă de secretariat, servicii poştale şi servicii de internet, la 
solicitarea Municpiului Craiova in vederea indeplinirii obligatiilor acestora. 



 

• Modificările în cadrul fiecărui capitol vor fi realizate în urma consultării între PNUD şi Municipiul Craiova . Aceste modificări pot fi făcute 
cu respectarea prevederilor Programului de sprijin/Documentului proiectului şi doar dacă sunt în interesul major al proiectului 

• Contribuţia constând în materiale de construcții (sistem ETICS) va fi transferată în municipiul CRAIOVA, la următoarele locaţii: 

 

 

 

Colegiul Naţional Fraţii Buzeşti  Str. Stirbei Voda nr. 5 

Grădiniţa nr. 11 Str. Recunostintei nr. 14 

Grădiniţa nr. 31 Str. Vasile Alecsandri nr. 87 

Grădiniţa nr. 28 Str. Raului nr. 1 

Grădiniţa nr. 15 Str. Brestei nr. 342 

Grădiniţa nr. 51 Str. N.Coculescu nr. 20 

 

 
Rastislav Vrbensky 
Manager, Istanbul Regional Hub 
Biroul Regional pentru Europa şi CIS 
 
 
6 Aprilie 2016 
 
 
 
 
Reprezentant al Municipiului CRAIOVA, DJ 

 
Primar, Lia Olguta Vasilescu 
 
 
___ April 2016 
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Anexa 4a 
 
Colegiul Naţional Fraţii Buzeşti 
 

Subcomponente ale sistemului compozit de izolare termică la exterior 
(ETICS), furnizate de  Arabesque, câştigătorul licitaţiei PNUD.   
 
 

UM 

Cantitatea, 
conform 
proiectului 
tehnic, rotunjită 
în funcţie de 
ambalajul minim 
al 
producătorului 

Adeziv - Ceresit CT 180  Kg 6400 

Vată minerală -  Knauff FKD 10 cm m2 1049 

Vată minerală -  Knauff FKD 2 cm m2 204 

Polistiren extrudat Apla Xfoam BTF - 5 cm m2 49 

Plasă fibră sticlă - 160 gr./sq.m m2 1600 

Mortar - Ceresit CT 190  kg 6400 

Mortar adeziv pt. polisitiren - Thermo Universal  kg 400 

Vopsea decorativă Primer - Ceresit CT 16 - Colour Nevada 6 l 80 

Vopsea decorativă - Ceresit CT 16 - Colour Andalusia 2 l 192 

Vopsea decorativă - Ceresit CT 175 - Colour Nevada 6 kg 875 

Vopsea decorativă - Ceresit CT 175 - Colour Andalusia 2 kg 2600 

Vopsea decorativă - Ceresit CT 174 - Colour Nevada 6 kg 150 

Ancore pentru fixare Ejot H1 Eco 155 mm buc 6105 

Ancore pentru fixare Ejot H1 Eco 75 mm buc 1188 

Ancore pentru fixare Ejot H1 Eco 115 mm buc 281 

Profil de soclu 100 mm  m 128 

Profil de colţ PVC 2.5 m m 1075 

Profil cu picurător 2.5 m m 192.5 

Pigment m2 1302 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Anexa 4b 
 
Grădiniţa nr. 11 
 

Subcomponente ale sistemului compozit de izolare termică la exterior 
(ETICS), furnizate de  Arabesque, câştigătorul licitaţiei PNUD.   
 
 

UM 

Cantitatea, 
conform 
proiectului 
tehnic, 
rotunjită în 
funcţie de 
ambalajul 
minim al 
producătorului 

Adeziv - Ceresit CT 180  Kg 1150 

Vată minerală -  Knauff FKD 10 cm m2 204 

Vată minerală -  Knauff FKD 2 cm m2 19 

Polistiren extrudat Apla Xfoam BTF - 5 cm m2 33 

Plasă fibră sticlă - 160 gr./sq.m m2 300 

Mortar - Ceresit CT 190  kg 1150 

Mortar adeziv pt. polisitiren - Thermo Universal  kg 275 

Vopsea decorativă Primer - Ceresit CT 16 - Colour Nevada 6 l 16 

Vopsea decorativă Primer - Ceresit CT 16 - Colour Texas 1 l 48 

Vopsea decorativă Primer - Ceresit CT 16 - Colour Nebraska 4 l 16 

Vopsea decorativă Coat - Ceresit CT 175 - Colour Nevada 6 kg 125 

Vopsea decorativă Coat - Ceresit CT 175 - Colour Texas 1 kg 525 

Vopsea decorativă Coat - Ceresit CT 174 - Colour Nebraska 4 kg 100 

Ancore pentru fixare Ejot H1 Eco 155 mm pcs 1188 

Ancore pentru fixare Ejot H1 Eco 75 mm pcs 108 

Ancore pentru fixare Ejot H1 Eco 115 mm pcs 189 

Profil de soclu 100 mm  m 74 

Profil de colţ PVC 2.5 m m 85 

Profil cu picurător 2.5 m m 27.5 

Pigment m2 256 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Anexa 4c 
 
Grădiniţa nr. 31 
 

Subcomponente ale sistemului compozit de izolare termică la exterior 
(ETICS), furnizate de  Arabesque, câştigătorul licitaţiei PNUD.   
 
 

UM 

Cantitatea, 
conform 
proiectului 
tehnic, 
rotunjită în 
funcţie de 
ambalajul 
minim al 
producătorului 

Adeziv - Ceresit CT 180  Kg 4750 

Vată minerală -  Knauff FKD 10 cm m2 864 

Vată minerală -  Knauff FKD 2 cm m2 65 

Polistiren extrudat Apla Xfoam BTF - 5 cm m2 90 

Plasă fibră sticlă - 160 gr./sq.m m2 1150 

Mortar - Ceresit CT 190  kg 4750 

Mortar adeziv pt. polisitiren - Thermo Universal  kg 750 
Vopsea decorativă Primer - Ceresit CT 16 - Colour Etna 5 l 32 
Vopsea decorativă Primer - Ceresit CT 16 - Colour Texas 1 l 192 
Vopsea decorativă Coat - Ceresit CT 175 - Colour Texas 1 kg 2575 
Vopsea decorativă Coat - Ceresit CT 174 - Colour Etna 5 kg 250 

Ancore pentru fixare Ejot H1 Eco 155 mm pcs 5030 

Ancore pentru fixare Ejot H1 Eco 75 mm pcs 378 

Ancore pentru fixare Ejot H1 Eco 115 mm pcs 522 

Profil de soclu 100 mm  m 130 

Profil de colţ PVC 2.5 m m 247.5 

Profil cu picurător 2.5 m m 95 

Pigment m2 1019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Anexa 4d 
Grădiniţa nr. 28 
 

Subcomponente ale sistemului compozit de izolare termică la exterior 
(ETICS), furnizate de  Arabesque, câştigătorul licitaţiei PNUD.   
 
 

UM 

Cantitatea, 
conform 
proiectului 
tehnic, 
rotunjită în 
funcţie de 
ambalajul 
minim al 
producătorului 

Adeziv - Ceresit CT 180  Kg 2250 

Vată minerală -  Knauff FKD 10 cm m2 372 

Vată minerală -  Knauff FKD 2 cm m2 66 

Polistiren extrudat Apla Xfoam BTF - 5 cm m2 62 

Plasă fibră sticlă - 160 gr./sq.m m2 600 

Mortar - Ceresit CT 190  kg 2250 

Mortar adeziv pt. polisitiren - Thermo Universal  kg 500 
Vopsea decorativă Primer - Ceresit CT 16 - Colour Etna 5 l 16 
Vopsea decorativă Primer - Ceresit CT 16 - Colour Texas 1 l 96 
Vopsea decorativă Coat - Ceresit CT 175 - Colour Texas 1 kg 1225 
Vopsea decorativă Coat - Ceresit CT 174 - Colour Etna 5 kg 175 

Ancore pentru fixare Ejot H1 Eco 155 mm pcs 2166 

Ancore pentru fixare Ejot H1 Eco 75 mm pcs 384 

Ancore pentru fixare Ejot H1 Eco 115 mm pcs 357 

Profil de soclu 100 mm  m 106 

Profil de colţ PVC 2.5 m m 197.5 

Profil cu picurător 2.5 m m 87.5 

Pigment m2 500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Anexa 4e 
 
Grădiniţa nr. 15 

 

Subcomponente ale sistemului compozit de izolare termică la exterior 
(ETICS), furnizate de  Arabesque, câştigătorul licitaţiei PNUD.   
 
 

UM 

Cantitatea, 
conform 
proiectului 
tehnic, 
rotunjită în 
funcţie de 
ambalajul 
minim al 
producătorului 

Adeziv - Ceresit CT 180  Kg 2650 

Vată minerală -  Knauff FKD 10 cm m2 473 

Vată minerală -  Knauff FKD 2 cm m2 47 

Polistiren extrudat Apla Xfoam BTF - 5 cm m2 49 

Plasă fibră sticlă - 160 gr./sq.m m2 650 

Mortar - Ceresit CT 190  kg 2650 

Mortar adeziv pt. polisitiren - Thermo Universal  kg 400 

Vopsea decorativă Primer - Ceresit CT 16 - Colour Etna 5 l 16 

Vopsea decorativă Primer - Ceresit CT 16 - Colour Texas 1 l 112 

Vopsea decorativă Coat - Ceresit CT 175 - Colour Texas 1 kg 1450 

Vopsea decorativă Coat - Ceresit CT 174 - Colour Etna 5 kg 150 

Ancore pentru fixare Ejot H1 Eco 155 mm pcs 2754 

Ancore pentru fixare Ejot H1 Eco 75 mm pcs 270 

Ancore pentru fixare Ejot H1 Eco 115 mm pcs 281 

Profil de soclu 100 mm  m 142 

Profil de colţ PVC 2.5 m m 185 

Profil cu picurător 2.5 m m 52.5 

Pigment m2 569 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Anexa 4f 
 
Grădiniţa nr. 51 
 

Subcomponente ale sistemului compozit de izolare termică la exterior 
(ETICS), furnizate de  Arabesque, câştigătorul licitaţiei PNUD.   
 
 

UM 

Cantitatea, 
conform 
proiectului 
tehnic, 
rotunjită în 
funcţie de 
ambalajul 
minim al 
producătorului 

Adeziv - Ceresit CT 180  Kg 4400 

Vată minerală -  Knauff FKD 10 cm m2 673 

Vată minerală -  Knauff FKD 2 cm m2 191 

Polistiren extrudat Apla Xfoam BTF - 5 cm m2 57 

Plasă fibră sticlă - 160 gr./sq.m m2 1050 

Mortar - Ceresit CT 190  kg 4400 

Mortar adeziv pt. polisitiren - Thermo Universal  kg 475 

Vopsea decorativă Primer - Ceresit CT 16 - Colour Nevada 6 l 96 

Vopsea decorativă Primer - Ceresit CT 16 - Colour Texas 1 l 96 

Vopsea decorativă Primer - Ceresit CT 16 - Colour Etna 5 l 16 

Vopsea decorativă Coat - Ceresit CT 175 - Colour Nevada 6 kg 1100 

Vopsea decorativă Coat - Ceresit CT 175 - Colour Texas 1 kg 1300 

Vopsea decorativă Coat - Ceresit CT 174 - Colour Etna 5 kg 175 

Ancore pentru fixare Ejot H1 Eco 155 mm pcs 3918 

Ancore pentru fixare Ejot H1 Eco 75 mm pcs 1110 

Ancore pentru fixare Ejot H1 Eco 115 mm pcs 330 

Profil de soclu 100 mm  m 202 

Profil de colţ PVC 2.5 m m 767.5 

Profil cu picurător 2.5 m m 220 

Pigment m2 921 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Anexa 4g 
Total CRAIOVA 6 clădiri 

 
 
 
 
 

Subcomponente ale sistemului compozit de izolare termică la exterior 
(ETICS), furnizate de  Arabesque, câştigătorul licitaţiei PNUD.   
 
 

UM 

Cantitatea, 
conform 
proiectului 
tehnic, 
rotunjită în 
funcţie de 
ambalajul 
minim al 
producătorului 

Adeziv - Ceresit CT 180  Kg 21600 

Vată minerală -  Knauff FKD 10 cm m2 3635 

Vată minerală -  Knauff FKD 2 cm m2 592 

Polistiren extrudat Apla Xfoam BTF - 5 cm m2 340 

Plasă fibră sticlă - 160 gr./sq.m m2 5350 

Mortar - Ceresit CT 190  kg 21600 

Mortar adeziv pt. polisitiren - Thermo Universal  kg 2800 

Vopsea decorativă Primer - Ceresit CT 16 - Colour Etna 5 l 80 

Vopsea decorativă Primer - Ceresit CT 16 - Colour Texas 1 l 544 

Vopsea decorativă Primer - Ceresit CT 16 - Colour Nevada 6 l 192 

Vopsea decorativă Primer - Ceresit CT 16 – Colour Andalusia 2 l 192 

Vopsea decorativă Primer - Ceresit CT 16 – Colour Nebraska 4 l 16 

Vopsea decorativă Coat - Ceresit CT 175 - Colour Nevada 6 kg 2100 

Vopsea decorativă Coat - Ceresit CT 175 - Colour Andalusia 2 kg 2600 

Vopsea decorativă Coat - Ceresit CT 175 - Colour Texas 1 kg 7075 

Vopsea decorativă Coat - Ceresit CT 174 - Colour Nevada 6 kg 150 

Vopsea decorativă Coat - Ceresit CT 174 - Colour Nebraska 4 kg 100 

Vopsea decorativă Coat - Ceresit CT 174 - Colour Etna 5 kg 750 

Ancore pentru fixare Ejot H1 Eco 155 mm pcs 21161 

Ancore pentru fixare Ejot H1 Eco 75 mm pcs 3438 

Ancore pentru fixare Ejot H1 Eco 115 mm pcs 1960 

Profil de soclu 100 mm  m 782 

Profil de colţ PVC 2.5 m m 2557.5 

Profil cu picurător 2.5 m m 675 

Pigment m2 4567 



 

 
 
 
 
 
 

Anexa 5a 
 

MODEL PNUD PENTRU RAPORTUL DE CHELTUIELI 
Perioada _ Aprilie 2016_Iunie 2016 

 
- Formular care trebuie completat și returnat PNUD de către beneficiarul de grant după finalizarea 
lucrărilor, împreună cu documentele justificative  

 
REZULTATE AŞTEPTATE ŞI INDICATORI: 
Execuţie lucrări la “Colegiul Naţional Fratii Buzesti”, in CRAIOVA, DJ 

 

Activităţi planificate 
Bugetul planificat Plăţi şi cheltuieli  

Document 
nr. * 

Suma Plăţi 
primite 

Cheltuieli Raport 

      
      
      
      
      
      
      
      
 Total     

* furnizaţii informaţiile solicitate conform tabelului de mai jos
 
Lista documentelor depuse (ataşate) 

Nr. 
crt. 

Document 
Descriere Valoare Seria Data Emitent 

      

      
      
      
      
      

      
      

    Total  
 
Documente justificative acceptabile sunt: 
- Dovada proprietății beneficiarului pe clădirea reabilitată; 
- Cererile de oferta emise de către beneficiar + oferte comparative primite de la potentiali furnizori; 
- Raportul procedurii de achiziţie + contract de lucrări; 
- Confirmare de primire + factura furnizorului + dovada plăţii. 
Ar trebui să nu fie nevoie de clarificări suplimentare, PNUD România își rezervă dreptul de a solicita dovezi 
documentare suplimentare.



 

 
Anexa 5b 

 
MODEL PNUD PENTRU RAPORTUL DE CHELTUIELI 

Perioada _ Aprilie 2016_Iunie 2016 
 

- Formular care trebuie completat și returnat PNUD de către beneficiarul de grant după finalizarea 
lucrărilor, împreună cu documentele justificative  

 
REZULTATE AŞTEPTATE ŞI INDICATORI: 
Execuţie lucrări la “Grădiniţa nr. 11”, in CRAIOVA, DJ 

 

Activităţi planificate 
Bugetul planificat Plăţi şi cheltuieli  

Document 
nr. * 

Suma Plăţi 
primite 

Cheltuieli Raport 

      
      
      
      
      
      
      
      

 Total     

* furnizaţii informaţiile solicitate conform tabelului de mai jos
 
Lista documentelor depuse (ataşate) 

Nr. 
crt. 

Document 
Descriere Valoare Seria Data Emitent 

      

      
      
      
      
      

      
      

    Total  
 
Documente justificative acceptabile sunt: 
- Dovada proprietății beneficiarului pe clădirea reabilitată; 
- Cererile de oferta emise de către beneficiar + oferte comparative primite de la potentiali furnizori; 
- Raportul procedurii de achiziţie + contract de lucrări; 
- Confirmare de primire + factura furnizorului + dovada plăţii. 
Ar trebui să nu fie nevoie de clarificări suplimentare, PNUD România își rezervă dreptul de a solicita dovezi 

documentare suplimentare.



 

Anexa 5c 
 

MODEL PNUD PENTRU RAPORTUL DE CHELTUIELI 
Perioada _ Aprilie 2016_Iunie 2016 

 
- Formular care trebuie completat și returnat PNUD de către beneficiarul de grant după finalizarea 
lucrărilor, împreună cu documentele justificative  

 
REZULTATE AŞTEPTATE ŞI INDICATORI: 
Execuţie lucrări la “Gădiniţa nr. 31”, in CRAIOVA, DJ 

 

Activităţi planificate 
Bugetul planificat Plăţi şi cheltuieli  

Document 
nr. * 

Suma Plăţi 
primite 

Cheltuieli Raport 

      
      
      
      
      
      
      
      
 Total     

* furnizaţii informaţiile solicitate conform tabelului de mai jos
 
Lista documentelor depuse (ataşate) 

Nr. 
crt. 

Document 
Descriere Valoare Seria Data Emitent 

      

      
      
      
      

      

      
      
    Total  

 
Documente justificative acceptabile sunt: 
- Dovada proprietății beneficiarului pe clădirea reabilitată; 
- Cererile de oferta emise de către beneficiar + oferte comparative primite de la potentiali furnizori; 
- Raportul procedurii de achiziţie + contract de lucrări; 
- Confirmare de primire + factura furnizorului + dovada plăţii. 
Ar trebui să nu fie nevoie de clarificări suplimentare, PNUD România își rezervă dreptul de a solicita dovezi 
documentare suplimentare.



 

 
Anexa 5d 

 
MODEL PNUD PENTRU RAPORTUL DE CHELTUIELI 

Perioada _ Aprilie 2016_Iunie 2016 
 

- Formular care trebuie completat și returnat PNUD de către beneficiarul de grant după finalizarea 
lucrărilor, împreună cu documentele justificative  

 
REZULTATE AŞTEPTATE ŞI INDICATORI: 
Execuţie lucrări la “Grădiniţa nr. 28”, in CRAIOVA, DJ 

 

Activităţi planificate 
Bugetul planificat Plăţi şi cheltuieli  

Document 
nr. * 

Suma Plăţi 
primite 

Cheltuieli Raport 

      
      
      
      
      
      
      
      

 Total     

* furnizaţii informaţiile solicitate conform tabelului de mai jos
 
Lista documentelor depuse (ataşate) 

Nr. 
crt. 

Document 
Descriere Valoare Seria Data Emitent 

      

      
      
      
      
      

      
      

    Total  
 
Documente justificative acceptabile sunt: 
- Dovada proprietății beneficiarului pe clădirea reabilitată; 
- Cererile de oferta emise de către beneficiar + oferte comparative primite de la potentiali furnizori; 
- Raportul procedurii de achiziţie + contract de lucrări; 
- Confirmare de primire + factura furnizorului + dovada plăţii. 
Ar trebui să nu fie nevoie de clarificări suplimentare, PNUD România își rezervă dreptul de a solicita dovezi 
documentare suplimentare.



 

 
Anexa 5e 

 
MODEL PNUD PENTRU RAPORTUL DE CHELTUIELI 

Perioada _ Aprilie 2016_Iunie 2016 
 

- Formular care trebuie completat și returnat PNUD de către beneficiarul de grant după finalizarea 
lucrărilor, împreună cu documentele justificative  

 
REZULTATE AŞTEPTATE ŞI INDICATORI: 

 
Execuţie lucrări la “Grădiniţa nr. 15”, in CRAIOVA, DJ 

 

Activităţi planificate 
Bugetul planificat Plăţi şi cheltuieli  

Document 
nr. * 

Suma Plăţi 
primite 

Cheltuieli Raport 

      
      
      
      
      
      
      
      
 Total     

* furnizaţii informaţiile solicitate conform tabelului de mai jos
 
Lista documentelor depuse (ataşate) 

Nr. 
crt. 

Document 
Descriere Valoare Seria Data Emitent 

      

      
      
      
      
      

      
      
    Total  

 
Documente justificative acceptabile sunt: 
- Dovada proprietății beneficiarului pe clădirea reabilitată; 
- Cererile de oferta emise de către beneficiar + oferte comparative primite de la potentiali furnizori; 
- Raportul procedurii de achiziţie + contract de lucrări; 
- Confirmare de primire + factura furnizorului + dovada plăţii. 
Ar trebui să nu fie nevoie de clarificări suplimentare, PNUD România își rezervă dreptul de a solicita dovezi 
documentare suplimentare.



 

 

 
Anexa 5f 

 
MODEL PNUD PENTRU RAPORTUL DE CHELTUIELI 

Perioada _ Aprilie 2016_Iunie 2016 
 

- Formular care trebuie completat și returnat PNUD de către beneficiarul de grant după finalizarea 
lucrărilor, împreună cu documentele justificative  

 
REZULTATE AŞTEPTATE ŞI INDICATORI: 
Execuţie lucrări la “Grădiniţa nr. 51”, in CRAIOVA, DJ 

 

Activităţi planificate 
Bugetul planificat Plăţi şi cheltuieli  

Document 
nr. * 

Suma Plăţi 
primite 

Cheltuieli Raport 

      
      
      
      
      
      
      
      
 Total     

* furnizaţii informaţiile solicitate conform tabelului de mai jos
 
Lista documentelor depuse (ataşate) 

Nr. 
crt. 

Document 
Descriere Valoare Seria Data Emitent 

      

      
      
      
      

      

      
      
    Total  

 
Documente justificative acceptabile sunt: 
- Dovada proprietății beneficiarului pe clădirea reabilitată; 
- Cererile de oferta emise de către beneficiar + oferte comparative primite de la potentiali furnizori; 
- Raportul procedurii de achiziţie + contract de lucrări; 
- Confirmare de primire + factura furnizorului + dovada plăţii. 
Ar trebui să nu fie nevoie de clarificări suplimentare, PNUD România își rezervă dreptul de a solicita dovezi 
documentare suplimentare. 
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