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CONTINUT CADRU MEMORIU JUSTIFICATIV  

(pentru proiecte fara lucrari de constructii si/sau montaj, intocmite de 
solicitanti publici) 

 
 
1. Date generale 

 
1.1 Denumirea/Numele solicitantului (denumire, adresa):  
Denumire beneficiar: Comuna Gălăuțaș 
Adresa: Comuna Gălăuțaș, sat Gălăuțaș, Nr.1, Cod poștal 537120, Județul 
Harghita. 
 
1.2 Denumirea investiţiei: ”Dotarea spațiului exterior și interior la Grădinița 
cu program prelungit ”Prichindel” din comuna Gălăuțaș, județul Harghita” 
 
1.3 Elaborator (coordonate de identificare): Comuna Gălăuțaș, Compartimentul 
de Achiziții Publice – consilier Pașcan Georgeta Iuliana; 
Manager proiect: Pașcan Georgeta Iuliana 
 
1.4 Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul, descrierea 
amplasamentului):Dotările care urmează a fi efectuate se vor realiza la adresa : 
comuna Gălăuțaș, sat Gălăuațș, nr.467, județ Harghita, în cadrul incintei 
Grădiniței și în curtea acesteia. 
Denumirea proiectului se referă la dotarea interioară (pătuțuri pentru copii de 
grădiniță, cu saltele incluse, rabatabile -25 buc., măsuțe și scăunele- 25 buc. 
precum și dulapuri de depozitare dar și jucării tematice) și amenajarea spațiului 
exterior pe o suprafață de 10 mp. Montarea dotărilor se va face de către firmele 
livratoare. Anexat la prezentul memoriu vor fi ofertele pe baza cărora am realizat 
devizul. 
 
 
1.5 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii şi 
oportunităţii investitiei: 
Tema:  
Comuna Gălăuțaș dorește accesarea de fonduri nerambursabile pentru 
implementarea proiectului cu titlul: ”Dotarea spațiului exterior și interior la 
Grădinița cu program prelungit ”Prichindel” din comuna Gălăuțaș, județul 
Harghita” prin programul FEADR, PNDR 2014-2020, GAL Prietenia Mureș- 
Harghita, Măsura M1/6B ”Sprijinirea și dezvoltarea Satelor” 
 
Obiectivele proiectului: 
 
 Dotarea exterioară a grădiniţei cu program prelungit ”Prichindelul” din comuna 

Gălăuțaș, județul Harghita cu ansambluri de joacă, va contribui la creşterea 
calitativă a procesului educativ într-un spaţiu sănătos, sigur, plăcut şi 
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modernizat, va creşte considerabil gradul de siguranţă a copiilor în timpul 
utilizării aparatelor de joacă, va permite desfăşurarea activităţilor de tip out-
door pentru un număr mare de copii, va produce mulţumire în rândul 
părinţilor, cetăţeni ai comunei Gălăuțaș, dar și ai  locuitorilor comunelor 
învecinate, deoarece va crește gradul de atractivitate pentru Grădinița cu 
program prelungit ”Prichindel” din comuna Gălăuțaș. 

 Dezvoltarea si educarea motricitatii in scopul insusirii deprinderilor motrice si 
a perfectionarii priceperilor mortice; 

 Formarea si stimularea activitatii intelectuale (gandire, imaginatie, judecata, 
atentie,  memorie, spirit de observatie), a proceselor afective (emotii, 
sentimente, interese, motivatii, simpatii, bucurie, respect, sentimentul de 
dreptate, simtul responsabilitatii) si a capacitatii de scolarizare (colaborare, 
conlucrare, intrajutorare);  

 Formarea si dezvoltarea calitatiilor morale (hotarare, darzenie, cinste, 
sinceritate, perseverenta);  

 Formarea unor deprideri si calitati necesare in activitatea sociala 
(punctualitate, disciplina, tenacitate, coordonare, rezistenta, forta). 

 Dotarea interioară a a grădiniţei cu program prelungit ”Prichindelul” din 
comuna Gălăuțaș, județul Harghita cu pătuțuri noi din lemn, inclusiv saltele, 
va crește gradul de confort și implicit de odihnă a preșcolarilor care 
frecventează cursurile la această unitate de învățământ. 

 
 
Comuna Gălăuțaș are 2498 locuitori, conform recensământului din 2011, 
respectiv 1.100 gospodării. În comuna Gălăuțaș există următoarea structură de 
învățământ: 

1. Școala Gimnazială ”Dumitru Gafton” cu un număr de 96 de elevi; 
2. Școala Primară cu clasele I-IV Gălăuțaș-Pârâu cu un număr de 11 elevi;  
3. Grădinița cu program normal Gălăuțaș-Pârâu cu unh număr de 11 

preșcolari; 
4. Grădinița cu program normal Gălăuțaș cu un număr de 28 de preșcolari;  
5. Grădinița cu program prelungit ”Prichindel” Gălăuțaș cu un număr de 24 

de preșcolari; 
 
Obiective secundare: 

- Dezvoltarea infrastructurii școlare; 
- Oferirea de servicii educaționale calitativ superioare; 
- Prevenirea combaterii abandonului școlar; 
- Obținerea unei atractivități în ceea ce privește înscrierea în sistemul de 

învățământ din comuna Gălăuțaș, județul Harghita; 
- Creșterea gradului de siguranță al preșcolarilor în timpul efectuării 

activităților de recreere. 
 
Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției: 
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Nevoia de a dota Grădinița cu program prelungit ” Prichindel” din comuna 
Gălăuțaș, județul Harghita derivă din necesitatea asigurării unui spațiu adecvat și 
practic în ceea ce privește utilizarea spațiului  interior și exterior în procesul 
educativ precum și creșterea gradului de siguranță al preșcolarilor, ceea ce duce 
la îmbunătățirea procesului instructiv-educativ. Totodată nivelul degradării 
actualelor dotări din interior (pătuțurile de somn, dulapuri, măsuțe, scăunele, 
jucării) ne determină să acționăm în cel mai scurt timp în vederea remedierii 
deficiențelor. 
 
1.6 Descrierea funcţională şi tehnologică: 
 
- Dotări interioare, formate din: 
- 25 Buc. ”Măsuță copii  lemn masiv gradiniță/creșă” conform reperului HPD_M02 
din SEAP al firmei: S.C DECOR PENTRU COPII SRL, cu următoarele 
caracteristici:  Lemn masiv TEI, blat lucru 27mm grosime. Finisat: Natur Lacuit + 
tocuri colorate (alb/roz/ fucsia/albastru/ roșu/turcoaz /galben/ verde/gri). Lacuri si 
vopsele pe baza de apa certificate non-toxice pentru copii. Dimensiuni generale: 
60x60cm sau 50x50cm Înălțime:52cm Include tocuri cauciucate. 
- 25 Buc. ”Scaun lemn masiv copii fluturaș grădiniță/creșă” conform reperului 
HPD-SC-11 din SEAP al firmei: S.C DECOR PENTRU COPII SRL, cu 
următoarele caracteristici:  Lemn masiv TEI, sezut 27mm grosime Finisat: Natur 
Lacuit + colorat (alb, roz, fucsia, albastru, roșu, turcoaz, galben, verde, gri). 
Lacuri si vopsele pe baza de apa certificate non-toxice pentru copii. Dimensiuni 
generale: Sezutul are 30x30cm, 3cm grosime. Înălțimea sezutului: 28cm 
Înălțimea totală: 58cm Include tocuri cauciucate. 
- 25 Buc. Pat Rabatabil de dim. 160x58,5x26 cu saltea cu arcuri de grosime 17 
cm inclusă, conform ofertei nr.5043/09.12.2021 a firmei SC MOBIPREST TEX 
SRL. 
- 1 Buc. ”Canapea Leu”, din spumă de înaltă densitate și husă din PVC durabil. 
Dim.81x47x76 cm. Înălțime șezut 25 cm, conform ofertei din catalogul SC 
OMFAL EDUCATIONAL SRL.  COD PRODUS 240887 
- 1 Buc. ”Canapea Floare” din spumă de înaltă densitate și husă din PVC durabil, 
cu suprafață anti-alunecare, pentru prevenirea deplasării accidentale. 
Dim.110x45x76 cm, conform ofertei din catalogul SC OMFAL EDUCATIONAL 
SRL.  COD PRODUS 240886 
- 1 Buc. ”Mobilier modular” care contine: doua corpuri cu o usa si doua rafturi, 
unul din corpuri are o prelungire superiara cu 2 polite pentru marirea spatiului de 
depozitare; doua corpuri cu 4 rafturi, un corp cu doua rafturi, doua polite arcuite 
de 90° ce se conecteaza intre corpuri pentru a creea doua rafturi suplimentare, 
conform ofertei din catalogul SC OMFAL EDUCATIONAL SRL.  COD PRODUS: 
W241016 
- 1 Buc. Dulap depozitare ”Broască” de dim. 80x32x90 cm, conform ofertei din 
catalogul SC OMFAL EDUCATIONAL SRL.  COD PRODUS:240814 
-1 Buc.  Dulap depozitare ”Soare” de dim. 158x60x128 cm, conform ofertei din 
catalogul SC OMFAL EDUCATIONAL SRL.  COD PRODUS 240297 
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- 1 Buc. Banc de lucru din plastic cu 46 de accesorii, conform ofertei din 
catalogul SC OMFAL EDUCATIONAL SRL. COD PRODUS 241247 
- 1 Buc.  Cărucior cu scule  cu 21 de accesorii de dim.38x48x35,5, conform 
ofertei din catalogul SC OMFAL EDUCATIONAL SRL.  COD PRODUS 241246 
- 1 Buc. Cărucior curățenie cu 12 accesorii, conform ofertei din catalogul SC 
OMFAL EDUCATIONAL SRL.  COD PRODUS 241243 
- 1 Buc. Masă cu fier de călcat dim. 63x20x56. Fier de calcat dim. 20x9x12 cm. 
conform ofertei din catalogul SC OMFAL EDUCATIONAL SRL.  COD PRODUS 
690031 
- 1 Buc. 6 Buc.  Păpuși (fetițe și băieți european, asiatic și latino-american) din 
vinyl moale, foarte rezistent si flexibil. Pot fi spalate deoarece apa nu poate 
patrunde in interiorul corpului, articulatiile fiind ermetice. Au corpul parfumat si 
sunt de diverse rase. Dim.:40 cm, conform ofertei din catalogul SC OMFAL 
EDUCATIONAL SRL.  COD PRODUS 
130031,130032,130033,130034,130035,130036 
- 1 Buc. Masă de lucru cu scule (șuruburi,ciocane, fierăstrău și alte unelte) de 
dim.40X29X56, conform ofertei din catalogul SC OMFAL EDUCATIONAL SRL.  
COD PRODUS 241051 
- 1 Buc. Set înfrumusețare cu 12 accesorii, conform ofertei din catalogul SC 
OMFAL EDUCATIONAL SRL.  COD PRODUS 130143 
- 1 Buc.  Set doctor cu accesorii din lemn de dim. 19,5x14,5x7cm, conform 
ofertei din catalogul SC OMFAL EDUCATIONAL SRL.  COD PRODUS 170173 
-1 Buc.  Set pentru masă cu uscător care include farfurii mari, mici, boluri, 
pahare, linguri, cuțite,furculițe, conform ofertei din catalogul SC OMFAL 
EDUCATIONAL SRL.  COD PRODUS 690020 
- 1 Buc. Dulap rafturi și sertare (XL) de dim.111x39x131 cm, conform ofertei din 
catalogul SC OMFAL EDUCATIONAL SRL.  COD PRODUS 240065 
- 1 Buc. Tablă interactivă, conform reperului TABLA2 din SEAP al operatorului 
SC SMART CHOICE SRL 
- 1 Buc. Videoproiector conform reperuluiTIT15302BNQ01  din SEAP al 
operatorului SC TOP OFFICE INTERNATIONAL SRL. 
   
 Dotări exterioare: 

- Balansoar metalic si lemn pentru doua personae conform ofertei 
ferme nr.5061/10.12.2021 lansată de SC ADEN SPEDITION SRL. 
- Complex de joaca cu doua tobogane, panta de escaladat scara de 
acces, masuta cu doua bancute si doua leagane atasate, conform ofertei 
ferme nr.5061/10.12.2021 lansată de SC ADEN SPEDITION SRL. 
- Pavaj cauciucat diferite culori 50 x 50cm, amenajat pe o suprafață 
de 10 mp, conform ofertei ferme nr.5061/10.12.2021 lansată de SC ADEN 
SPEDITION SRL. 

 
 
 
2.  Date privind forţa de muncă si managementul proiectului 
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Responsabil legal (nume, prenume, functie, studii si experienta profesionala) – 
relevante pentru proiect 
Responsabil legal: Țăran Radu, primar 
Studii: Licențiat în Administrație Publică la Universitatea Spiru Haret –Facultatea 
de Științe Juridice și Administrative Brașov 
 

Intreprinderea Functia avuta si 
principalele indatoriri 

Perioada 

Ocolul Silvic Toplița Tehnician Silvic Principal 1984-2012 
UAT Comuna Gălăuțaș Primar 2012-Prezent 

 
2.1 Total personal,                         1 
din care personal de execuţie 1        
 
2.2 Locuri de muncă nou-create    0 
 
 3 Devizele investiţiei, in conformitate cu prevederile legislației in vigoare.  
Ofertele de preț: 
Centralizatorul ofertelor de preț pentru proiectul ”Dotarea spațiului exterior și 
interior la Grădinița cu program prelungit ”Prichindel” din comuna 
Gălăuțaș, județul Harghita”: 
   
1. Oferta de preț, reperul nr.HPD-M02 ”Măsuță copii lemn masiv 

grădiniță/creșă” din catalogul electronic SEAP al firmei SC DECOR 

PENTRU COPII SRL la preț unitar de 240 lei, rezultând valoarea de 6.000 lei 

(25 buc.x240 lei/buc= 6.000 lei fără TVA). 

2. Oferta de preț/reperul nr. HPD-SC-11 ”Scaun lemn masiv copii fluturaș 
grădiniță/creșă” din catalogul electronic SEAP al firmei SC DECOR 

PENTRU COPII SRL la preț unitar de 240 lei, rezultând valoare de 6.000 lei 

(25 buc.x240 lei/buc= 6.000 lei fără TVA). 

3. Oferta de preț nr. 5043/09.12.2021 a firmei SC MOBIPREST TEX SRL 

pentru ”Pat rabatabil cu saltea cu arcuri inclusă” la preț unitar 570 lei, 

rezultând valoare de 14.250 lei (25 buc.x570 lei/buc.=14.250 lei)  

4. Pachet de jucării și mobilier extrase din cadrul catalogului firmei SC 

OMFAL EDUCATIONAL SRL, la valoarea de 7.764,78 lei fără TVA. 
5. Oferta de preț nr.5061/10.12.2021 ”Amenajare spațiu de joacă pentru 
copii” – la exterior , cu valoarea de 28.090,00 lei fără TVA. 
6. Oferta de preț pentru ”Tablă interactivă”, conform reperului TABLA2 din 
SEAP al operatorului SC SMART CHOICE SRL, la valoarea de 1.984 lei fără 
TVA. 
7.  Oferta de preț pentru ”Videoproiector” conform 
reperuluiTIT15302BNQ01  din SEAP al operatorului SC TOP OFFICE 
INTERNATIONAL SRL, la valoarea de 1.972,54 lei fără TVA 
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DEVIZ GENERAL 
al obiectivului de investiţii 

  
  

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare 
fără TVA 

TVA 
Valoare cu 

TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 
1.1 Obţinerea terenului   0,00 0,00 
1.2 Amenajarea terenului   0,00 0,00 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la 
starea iniţială   0,00 0,00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor   0,00 0,00 
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 
2.1 

 
  0,00 0,00 

2.2     0,00 0,00 
2.3     0,00 0,00 
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii 0,00 0,00 0,00 

  3.1.1. Studii de teren   0,00 0,00 
  3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului   0,00 0,00 
  3.1.3. Alte studii specifice   0,00 0,00 

3.2 
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, 
acorduri şi autorizaţii   0,00 0,00 

3.3 Expertizare tehnică   0,00 0,00 

3.4 
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 
clădirilor   0,00 0,00 

3.5 Proiectare 0,00 0,00 0,00 

  3.5.1. Temă de proiectare   0,00 0,00 
  3.5.2. Studiu de prefezabilitate   0,00 0,00 

  
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor 
de 
intervenţii şi deviz general   0,00 0,00 

  
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor   0,00 0,00 

  
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor   0,00 0,00 

  
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 
detaliilor de execuţie   0,00 0,00 

  3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie   0,00 0,00 
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie   0,00 0,00 
3.7 Consultanţă 0,00 0,00 0,00 

  3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii   0,00 0,00 
  3.7.2. Auditul financiar   0,00 0,00 
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3.8 Asistenţă tehnică 0,00 0,00 0,00 

  3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00 

  3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor   0,00 0,00 

  
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii   0,00 0,00 

  3.8.2. Dirigenţie de şantier   0,00 0,00 
Total capitol 3 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii   0,00 0,00 
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale   0,00 0,00 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 
montaj   0,00 0,00 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 
montaj şi echipamente de transport 66.061,32   12.551,65 78.612,97 

4.5 Dotări 0 0 0 
4.6 Active necorporale   0,00 0,00 
Total capitol 4    

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 0,00 0,00 0,00 

  
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 
şantier   0,00 0,00 

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului   0,00 0,00 
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00 

  
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
finanţatoare   0,00 0,00 

  
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii   0,00 0,00 

  
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 
construcţii   0,00 0,00 

  5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC   0,00 0,00 

  
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare   0,00 0,00 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute   0,00 0,00 
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate   0,00 0,00 
Total capitol 5 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare   0,00 0,00 
6.2 Probe tehnologice şi teste   0,00 0,00 
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL 66.061,32   12.551,65 78.612,97 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 0,00 0,00 0,00 

 
 
4. Finanţarea investiţiei 
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Valoarea totală a investiţiei de 66.061,32  lei fără TVA la care se adaugă TVA în 
valoare de 12.551,65 lei, rezultând valoarea totală a investiției de 78.612,97 lei cu 
TVA. 

 
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele 
prevazute in fisa masurii se va utiliza cursul de schimb Euro /RON publicat 
pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data 
intocmirii memoriului justificativ. 
 

Curs  Euro / leu 4.9493din data de 06.12.2021 

Procent finantare publica 100% 

  
Cheltuieli 
eligibile 

Cheltuieli 
neeligibile 

Total  

   Euro  Euro  Euro 

Ajutor public 
nerambursabil 13.347,61 2.536,04 

15.883,65 cu 
TVA 

Cofinantare privata, din 
care:    

    - autofinantare    

    - imprumuturi    

Buget local  2.536,04  

TOTAL PROIECT    

 
5. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei 
5.1 Valoarea totală: 15.883,65 euro cu TVA 
5.2 Durata de realizare (luni): 12 luni 
5.3 Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati: 

Indicatori Luna 
1 

Luna 2 … Luna 
12 

Total 

Achiziție dotări 
interioare și exterioare 

 78.612,97 lei   78.612,97 
lei 

................      
….  …    
Activitatea n    Valoare  

Total 
lei 78.612,97 lei  Suma 

(luna 
n) 

78.612,97 
lei cu TVA 

In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a 
planificarii activitatilor, incepand cu data semnarii contractului de finantare cu 
AFIR, proiectantul va lua in calcul si perioadele de timp friguros, neprielnice 
realizarii investitiilor de acest gen. 
 
            Întocmit, 
     Primar,  Consilier achiziții publice 
Țăran Radu Pașcan Georgeta Iuliana 

http://www.ecb.int/index.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-ron.en.html

