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Anexa 3 
 

CONŢINUT CADRU MEMORIU JUSTIFICATIV  
(pentru proiecte fără lucrări de construcții și/sau montaj, întocmite de 

solicitanți publici) 
 
 
1. Date generale 

 
1.1 Denumirea/Numele solicitantului (denumire, adresa) 
1.2 Denumirea investiţiei 
1.3 Elaborator (coordonate de identificare) 
1.4 Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul, descrierea 
amplasamentului) 
1.5 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii şi 
oportunităţii investitiei 
1.6 Descrierea funcţională şi tehnologică 
 
2.  Date privind forţa de muncă și managementul proiectului 

 
Responsabil legal (nume, prenume, funcție, studii și experiența profesională) – 
relevante pentru proiect 
 

Întreprinderea Funcția avută și 
principalele îndatoriri 

Perioada 

   

   

 
2.1 Total personal,                      ……………………….. 
din care personal de execuţie ………………………..        
 
2.2 Locuri de muncă nou-create ……………………….. 
 
 3 Devizele investiţiei, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.  
 
4. Finanţarea investiţiei 

 
Din valoarea totală a investiţiei de ……………..….. lei, sursele de finanțare 
propuse sunt: 
 
Pentru a se verifica încadrarea cheltuielilor eligibile din buget în limitele 
prevăzute în fișa măsurii se va utiliza cursul de schimb Euro /RON publicat 
pe pagina web a Băncii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data 
întocmirii memoriului justificativ. 
 
 

http://www.ecb.int/index.html
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Curs  Euro / leu  …………..din data de………...…. 
Procent finanțare publică.................% 

  
Cheltuieli 
eligibile 

Cheltuieli 
neeligibile 

Total  

   Euro  Euro  Euro 

Ajutor public 
nerambursabil    

Cofinanțare privată, din 
care:    

    - autofinanțare    

    - împrumuturi    

Buget local    

TOTAL PROIECT    

 
 
5. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei 
5.1 Valoarea totală: ………..................................……….. 
5.2 Durata de realizare (luni): ……………………………… 
5.3 Grafic de eșalonare a investiției exprimat valoric pe luni și activități: 

      
RON 

Indicatori Luna 1 Luna 2 … Luna n Total 

Activitatea 1 Valoare     

Activitatea 2      

….  …    

Activitatea n    Valoare  

Total 
Suma 

(luna 1) 
Suma 

(luna 2) 
 Suma 

(luna n) 
… 

În procesul de estimare a duratei de execuție a obiectivelor de construcții și a 
planificării activităților, începând cu data semnării contractului de finanțare cu 
APDRP, proiectantul va lua în calcul și perioadele de timp friguros, neprielnice 
realizării investițiilor de acest gen. 
 
 


