
Formular A1L

Curs euro 4.8683 lei/euro

Cap. 

Buget
Obiectul achizitiei Tip de cheltuiala Cod CPV

Valoare estimată 

(fără TVA) lei   

(curs:4,8683 lei/€)

Valoare estimată € 

(fără TVA)
Sursa de finanțare

Data estimată 

pentru începerea 

procedurii 

(ziua/luna/anul)

Data estimată pentru 

finalizarea 

procedurii(ziua/luna/

anul)

Nu este cazul

44,760.00 lei EUR 9,194.17

II.1 Achizitie servicii - audit Servicii de audit 79212100-4 - Servicii de auditare financiară 18,400.00 lei EUR 3,779.55 sub-masura 19.4 03.01.2022 30.12.2022

II.2 Servicii juridice Servicii juridice 79100000-5 - Servicii de consultanta juridica 5,000.00 lei EUR 1,027.05 sub-masura 19.4 03.01.2022 30.12.2022

II.3 Servicii de contabilitate/ expertiza contabila
Servicii de contabilitate / 

expertiza contabila
79211000-6 - Servicii de contabilitate 21,360.00 lei EUR 4,387.57 sub-masura 19.4 03.01.2022 30.12.2022

26,233.36 lei EUR 5,388.61

III.2.1 Achizitie echipamente IT
Cheltuieli cu achizitia de 

multifunctional, laptop

30213100-6 - computere portabile                                 

30232110-8 - Multifunctionale
14,145.00 lei EUR 2,905.53 sub-masura 19.4 03.01.2022 30.12.2022

30197644-2 - Hârtie pentru fotocopiatoare 

30197110-0  -  Capse

30197220-4  - Agrafe de birou  

30192000-1 - Accesorii de birou

30197210-1 - Bibliorafturi

22816300-6 - Nottes autoadeziv 

44423000-1 - Folie protectie

22820000-0 - Formulare

44424200-0 - Banda adeziva

30199230-1 - Plicuri 

39292400-9 - Marker

24911200-5 - Adeziv/Lipici

30197130-6 - Pioneze

22852000-7 - Dosar

30234300-1 - Compact-Discuri

30192130-1 - Creioane

30234600-4- Memorie flesh

30237410-6 -Mouse computer

30141200-1 Calculator de birou

30192121-5 - Pix

III.2.4
Achiziția de aparatură foto, video, TV, aparat aer 

condiționat.
Achizitie videoproiector 38652120-7 - Videoproiector               2,200.00 lei EUR 451.90 sub-masura 19.4 03.01.2022 30.12.2022

III.2.5 Achiziție de Avizier Avizier sediul GAL 30192170-3 - Panou de afisare 1,000.00 lei EUR 205.41 sub-masura 19.4 03.01.2022 30.12.2022

39833000-0 - Spray pentru mobila 

18143000-3 - Echipamente de protecţie

39830000-9 - Produse de curățat 

33761000-2 - Hârtie igienică 

39831240-0 - Produse de curățenie 

33741300-9 - Dezinfectant pentru maini

39713430-6 - Aspiratoare

39800000-0 - Produse de curățat și de lustruit 

24322500-2 - alcool sanitar

33761000-2 - Hârtie igienică 

39831240-0 - Produse de curățenie 

39811100-1 - Odorizante de interior

39514200-0 - Prosop profesional

39831200-8 - Detergenti

18424300-0 - Mănuși de unică folosință 

19640000-4 - Saci din polietilenă pentru deșeuri 

39830000-9 - Produse de curățat

39831600-2 - produse de curatat pentru toalete

33711900-6 - Săpun

64212000-5 - servicii de telefonie  mobila

72400000-4 - servicii de internet

64210000-1 - servicii  de telefonie si de 

transmisie de date 

III.10

Costuri pentru acces la informații/necesare în 

vederea bunei desfășurări a activității GAL (ex: 

taxă acces ONRC, REVISAL, taxe utilizare 

programe contabile sau juridice, medicina muncii, 

protecția muncii, PSI);

Cheltuieli cu domeniul 

securitatii si sanatatii in 

munca

71317210-8 - servicii de consultanta sanitara si 

de siguranta
1,200.00 lei EUR 246.49 sub-masura 19.4 03.01.2022 30.12.2022

III.13

Costuri pentru transport  și masă/diurnă, precum 

și (după caz) închirierea spațiului necesar pentru 

organizarea întâlnirilor GAL (Adunarea Generală 

și Consiliul Director – numai pentru membrii 

parteneriatului și angajații GAL) .

Cheltuieli servicii de 

catering
55520000-1 Servicii de catering 2,100.00 lei EUR 431.36 sub-masura 19.4 23.03.2022 30.12.2022

30.12.2022EUR 842.18

Cap. I Cheltuieli cu personalul

III.8 Plata abonamentelor de telefonie și internet;

Cheltuieli cu achiziția de 

servicii furnizare telefonie si 

internet

4,100.00 lei

Cheltuieli pentru igiena sediului GAL 

Achiziția de birotică, papetărie și tehnică de birou 

(calculatoare de birou, capsatoare, perforatoare, 

aparat de îndosariere/spiralare etc.);

03.01.2022

sub-masura 19.4 03.01.2022

30.12.2022288.36 lei

sub-masura 19.4

Cheltuieli cu achiziția de 

produse de curățenie pentru 

igiena sediului

03.01.2022EUR 410.82

30.12.2022

30.12.2022

EUR 59.23 sub-masura 19.4

Cap. III Cheltuieli logistice, administrative și de deplasare pentru funcționarea GAL

Cheltuieli cu achizitia de 

cartus, toner, piese si 

accesorii fotocopiator

Cheltuieli cu achizitia de 

birotică, papetărie și tehnică 

de birou

III.2.3

III.2.2

Achiziția și întreținerea de alte echipamente pentru 

desfășurarea activității GAL (tocător hârtie, 

telefoane fixe etc.).

30125100-2 - cartus toner                                                                

30125000-1 - piese si accesorii pentru 

fotocopiatoare

03.01.2022
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Nu este cazul

11,569.00 lei EUR 2,376.39

1

Cheltuieli cu materiale de animare (banner/roll-

up/pop-up banner, plic poştal, ecuson, legitimaţie,  

broșuri, pliante, afișe, volante/flyere, spoturi 

audio/ multimedia în mass-media care acoperă 

teritoriul GAL, comunicate de presă, anunțuri 

promovate pe rețele de socializare, radio, reviste, 

presă online) 

Cheltuieli cu publicarea 

apelurilor de selectie în 

presa

79341000-6 - Servicii de publicitate 3,312.00 lei EUR 680.32 sub-masura 19.4 03.01.2022 30.12.2022

2

Cheltuieli cu materiale promoţionale (inclusiv 

personalizate) pe care este inscripționat numele 

GAL și după caz pagina web/e-mail/date de 

contact a acestuia de dimensiuni și costuri reduse: 

blocnotes-uri, mape, genti/serviete/sacoșe textile, 

agende, pixuri, calendare, umbrele, CD-uri/DVD-

uri, memory stick-uri/obiecte artizanale 

personalizate, de mici dimensiuni, confecționate 

din materiale naturale.

Cheltuieli cu achizitia de 

servicii de realizare de 

mayteriale de animare

79800000-2 Servicii tipografice si servicii 

conexe                                       22462000-6 - 

Materiale publicitare

3,312.00 lei EUR 680.32 sub-masura 19.4 03.01.2022 30.12.2022

3 Crearea si actualizarea unui web site pentru GAL
Actualizare web site pentru 

GAL

72413000-8 - Servicii de proiectare site-uri 

WWW (World Wide Web)
4,945.00 lei EUR 1,015.75

sub-masura 19.4

03.01.2022 30.12.2022

39,600.00 lei EUR 8,134.26

79952000-2- Organizare evenimente

22470000-5-Materiale publicitare

55520000-1- Servicii catering

55300000-3- Servicii de restaurant si servire a

mancarii

39294100-0-Produse informative si de 

promovare

122,162.36 lei EUR 25,093.43

Reprezentant legal, Solomon Bogdan Ovidiu

Semnătura

Data: 23.03.2022

Cap. IV  Cheltuieli pentru instruirea și dezvoltarea de competențe privind implementarea SDL

1

Cheltuieli pentru sărbători locale, festivaluri 

tematice, târguri de produse tradiționale și alte 

evenimente prin care se promovează teritoriul 

acoperit de GAL 

39,600.00 lei

Cap. VI Cheltuieli pentru sărbători locale, festivaluri tematice, târguri de produse tradiționale și alte evenimente prin care se 

promovează teritoriul acoperit de GAL 

EUR 8,134.26 sub-masura 19.4 03.01.2022 30.12.2022  Organizare festival, targ

TOTAL GENERAL

Cap. V Cheltuieli pentru animare 

Bogdan-
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MEMORIU JUSTIFICATIV 

privind modificarea Programului de achiziții pe proiect contract subsecvent nr. 3 pentru 

perioada Ianuarie 2022 – Decembrie 2023 versiunea 04 – Martie 2022 

       

  

Asociația Grup de Acțiune Locală „Colinele Tutovei” cu sediul în sat Săucești, 

comuna Săucești, str. Orhideelor, nr. 1, jud. Bacău, având CIF 31054744, prin reprezentant 

legal Solomon Bogdan Ovidiu, aprob modificarea Programului de achiziții pe proiect contract 

subsecvent nr. 3 pentru perioada Ianuarie 2022 – Decembrie 2023 versiunea 04 – Martie 

2022. 

In conformitate cu prevederile din Ghidul de implementare a submăsurii 19.4 – 

versiunea 06, sunt considerate eligibile ”Costuri pentru transport  și masă/diurnă, precum și 

(după caz) închirierea spațiului necesar pentru organizarea întâlnirilor GAL (Adunarea 

Generală și Consiliul Director – numai pentru membrii parteneriatului și angajații GAL)”. 

Având în vedere acest lucru, se modifica Programul de achizitii pe proiect, în sensul 

introducerii achzitia de servicii catering in valoare de 2100 lei, în cadrul capitolului III. 

 

 

Reprezentant legal 

Solomon Bogdan Ovidiu 
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Solomon
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