
 

Formular A1LProgram de achiziții pe proiect pentru perioada 01.01.2020-31.12.20211 

 

Nr. 
crt. 

Obiectul achiziției2 
Tip de 

cheltuială3 
Cod CPV4 

Valoare 
estimată 

(fără TVA) lei   
(curs: 

4,663lei/€) 

Valoare 
estimată € 
(fără TVA) 

Sursa de 
finanțare5 

Data 
estimată 
pentru 

începerea 
procedurii 

(ziua/luna/a
nul) 

Data 
estimată 
pentru 

finalizarea 
procedurii(zi
ua/luna/anul

) 

Cap. I - Cheltuieli cu personalul 

1         

...         

n         

Cap.II - Cheltuieli pentru servicii de consultanță tehnică și financiară, expertiză legată de  implementarea  SDL  și audit 

1 

Achizitie de servicii 
externalizate de 

consultanta si 
asistenta financiara 
in cadrul proiectului 

sub-măsura 19.4 
„Sprijin pentru 

cheltuieli de 
functionare si 

Servicii 
consultanta 

tehnica 
66171000-9 36.000 lei  7.720,35 

  PNDR 
2014-
2020, 

subMăsur
a 19.4 

Ianuarie 
2020 

 

DECEMBRIE 
2021 

                                                             
1 Se completează pentru perioada aferentă contractul subsecvent (1/2/3). 
2 Achiziție de servicii/bunuri (ex.: achiziție servicii de instruire, achiziție echipamente IT etc.).  
3 Cheltuieli cu achiziția de (ex.: echipamente IT, instruirea angajaților GAL etc.). 
4 Codul CPV în care se încadrează categoria respectivă de cheltuieli. 
5 PNDR 2014-2020, subMăsura 19.4 



animare” 

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

1 

Achiziţie de birotica, 
papetarie si tehnica 
de birou in cadrul 
proiectului sub-

măsura 19.4 „Sprijin 
pentru cheltuieli de 

functionare si 
animare”. 

Achizitie 
bunuri/ 

birotica si 
papetarie 

30197642-8 
30197210-1 
22852000-7 
30192500-6 

301996000-6 
30192800-9 
22816300-6 

2283A0000-7 
30192121-5 
30197320-5 
30197330-8 

1.084,34  232,54 

PNDR 
2014-
2020, 

subMăsur
a 19.4 

Ianuarie 
2020 

Ianuarie 
2020 

2 

Achiziţie de 
echipamente IT in 
cadrul proiectului 
sub-măsura 19.4 
„Sprijin pentru 

cheltuieli de 
functionare si 

animare” 

Achizitie 
bunuri/IT, 

multifunctiona
l si cartuse 

compatibile 

30125100-2 
30125100-2 

4.474  959,46  

PNDR 
2014-
2020, 

subMăsur
a 19.4 

Ianuarie 
2020 

Ianuarie 
2020 

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

1         

...         

n         

Cap. V – Cheltuieli pentru animare 

1         

...          

n         

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



promovează teritoriul acoperit de GAL 

1         

...         

n         

TOTAL GENERAL   41.558,34 8.912,36 

PNDR 
2014-
2020, 

subMăsur
a 19.4 

Ianuarie 
2020 

Decembrie 
2021 

 
 

     
  

 

Reprezentant legal: CAZACU OANA-MARINA 
Semnătura........................ 
Data: 16.01.2020 

   

  

 


