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Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția 

 “Modernizare şi dotare  grădiniţă Cudalbi, comuna Cudalbi, judeţul Galaţi” 

Titlu 
apel 

proiect 

1. 

 
Descrierea pe scurt a situației actuale (date statistice, elemente specifice, etc.): 
 
       Amplasamentul pe care urmează a se realiza investiţia este situat în Comuna 
Cudalbi, județul Galați. Suprafaţa terenului pe care este amplasată construcţia este de 
1229,45 m2. Prin proiectul de faţă se propune reabilitarea clădirii, cu nivel de înălţime 
P+1. 
       Construcția, în stare actuală, se încadrează în clasa de risc seismic RsIII, clădiri 
care, sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care 
nu afectează semnificativ siguranţa structurală, dar la care degradările nestructurale 
pot fi importante.  
       Conform HG 766/1997, privind stabilirea categoriei de importanta a construcției, 
clădirea se încadrează în categoria de importanță C. Din punct de vedere al siguranţei 
la foc clădirea se încadrează în clasa II de rezistenţă la foc şi cu risc mic de incendiu.  
Clădirea nu este încadrată in lista monumentelor istorice şi nu face parte din zona de 
protective a monumentelor istorice. 
       Grădiniţa din Comuna Cudalbi a fost edificată în anul 1979 şi nu a fost reabilitată 
până în prezent. Au fost realizate doar intevenţii minore asupra clădirii - reparaţii 
sporadice care au rezolvat probleme  punctuale  şi urgente.   
       Sistemul constructiv al clădirii îl reprezintă zidăria portantă confinată. În timpul 
investigaţiilor pe teren s-au concluzionat următoarele : 
  

- învelitoarea existenta a clădirii este degradată şi necesită a fi înlocuită; 
- sarpanta existentă a clădirii necesită lucrări de revizuire, eventual înlocuiri 

locale;  
- anvelopa exterioară a clădirii nu asigură un coeficient de transfer termic 

conform normelor actuale în vigoare;  
- jgheaburile si burlanele existente din tabla sunt degradate si necesita a fi 

înlocuite;  
- finisajele interioare şi exterioare sunt degradate si se impune refacerea lor în 

totalitate.  
- clădirea nu este afectată de igrasie, efecte ale gelivităţii, mortarul nu este 

degradat.  
- zidăria nu este degradată prin ascensiunea capilară a apei (igrasie), efecte de 

îngheţ - dezgheţ, sau degradarea mortarului;  
- construcţia nu a fost afectată de incendiu. Afectarea structurii din cauze 

neseismice;  
- nu sunt vizibile efecte ale cedării terenului de fundare (tasare 

uniformă/neuniformă);  
- planşeele nu sunt deteriorate din încărcări verticale (ruperi locale, deformaţii 

excesive, vibraţii).  
- construcţia nu este fisurată, prin separare, rotire, lunecare, ieşire din plan sau 

ieşire din plan vertical, umflare, etc. 
- trotuarele de protectie sunt degradate şi necesită reparatii, în scopul 

eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii. 
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2. 

 
Necesitatea și oportunitatea investiției pentru care se aplică: 
 
     Obiectivul general al proiectului vizează, în principal, modernizarea si reabilitarea 
grădiniţei nr. 1 din comuna Cudalbi, jud. Galaţi, prin îmbunătăţirea izolatiei termice a 
anvelopei clădirii, a sarpantei si a invelitorii, modernizarea instalaţiilor termice, 
electrice si sanitare. 
Obiectivul general al proiectului vizeaza eficientizarea serviciilor oferite in procesul 
educational, contribuind la imbunatatirea nivelului activitatilor scolare si extrascolare 
din unitatea de învăţământ preşcolar. 
 

 

 
3. 

 
Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local: 
 
Prezentul proiect este în strânsa corelare cu obiectivele realizate în comuna Cudalbi, 
destinate creşterii nivelului de educaţie, după cum urmează: 

• „Construire grădinita cu program normal cu 2 Săli de grupă, comuna Cudalbi, 
judeţul Galaţi”; 

•  „Dezvoltare integrată în Cudalbi, judeţul Galaţi” 
 

 

 
4. 

 
Corelarea cu proiecte în curs de implementare de la nivel local: 
 
Prezentul proiect este în strânsa corelare cu obiectivele care sunt în curs de 
implementare în comuna Cudalbi, dupa cum urmează: 
 

• „Reabilitarea infrastructurii scolare - Liceul nr.1 Cudalbi, jud. Galaţi”; 

• „Achiziţii de echipamente TIC pentru unităţile de învăţământ preuniversitar 
din comuna Cudalbi, judeţul Galaţi”; 

• „Dotarea unităţilor de învăţământ din comuna Cudalbi cu echipamente de 
protecţie si dispozitive medicale”. 

 

 

 
5. 

 
Corelarea cu celelalte proiecte pentru care se aplică la finanțare: 
 
Prezentul proiect este în strânsa corelare cu obiectivele care sunt în curs de obţinere 
finanţare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență: 
 

• „Modernizare şi dotare Şcoala Gimnaziala Cudalbi, Comuna Cudalbi, județul 
Galaţi” 

 

 

 
6. 

 
Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții: 
 
        Obiectivul proiectului vizează, în principal, modernizarea si reabilitarea 
grădiniţei nr. 1 din comuna Cudalbi, jud. Galaţi, prin îmbunătăţirea izolaţiei termice a 
anvelopei clădirii, a şarpantei şi a invelitorii, modernizarea instalaţiilor termice, 
electrice şi sanitare, contribuind la îmbunăţăţirea nivelului activităţilor şcolare şi 
extraşcolare din unitatea de învatamant preşcolar. 

          Renovarea va conduce la o reducere cu 33% a necesarului de energie primară, 
demonstrată prin studiul de audit energetic elaborat în faza de proiectare și 
certificatul de performanță energetică realizat la finalizarea investiției.  

           Sub aspect socio-cultural, efectele sunt directe si privesc:  

• Asigurarea egalităţii de şanse în formarea si dezvoltarea locuitorilor din mediul rural 
faţă de locuitorii centrelor urbane;  

• Diminuarea disparitatilor de dezvoltare intre regiunile tarii si intre mediul rural si 
urban;  

• Asigurarea de servicii educationale la standarde europene. 
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7. 

 
Modul de îndeplinire a condițiilor aferente investițiilor: 
 
        Îndeplinirea condiţiilor aferente investiţiei este asigurată în conformitate cu 
prevederile Ghidului specific - condiții de accesare a fondurilor europene aferente 
PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, precum și a ANEXEI 1 - 
Condițiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru 
investițiia I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți 
serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale. 
      UAT comuna Cudalbi, se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, definite 
conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea 
administrativă a teritoriului României, având statutul juridic de comună. 
       Investiţia se încadreaza în Bugetul total alocat pentru investițiile incluse în 
COMPONENTA 10 - Fondul local.  Investitia solicitata, se încadrează în bugetul 
prealocat pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, pe categorii, respectiv:  
Comune - 324.770 euro,  conform Ghidului solicitantului;  
       Proiectul contribuie la tranziția verde și digitală a localităților din România. În 
acest sens, comuna își asumă să respecte principiul DNSH (”Do not significant harm”), 
astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind 
instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, conform  prevederilor 
Capitolul 7 – Anexe, la Ghidul solicitantului. Totodată, solicitarea de finanțare se 
încadrează în documentele strategice de planificare de la nivel local. 
       Investitia solicitata respecta baza legală pentru stabilirea eligibilității: 

• REGULAMENTUL (UE) 2021/241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și 
reziliență; 

• ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea 
cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene 
alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 
privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și 
reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile 
și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. 

 

 

 
8. 

 
Descrierea procesului de implementare 
 
Etapele principale privind implementare a proiectului sunt: 

• Achizitie servicii de consultanta pentru depunerea cererii de finantare si 
implementarea proiectului; 

• Depunerea cererii de finanţare; 

• Evaluare (răspuns la solicitarile de informaţii suplimentare); 

• Semnarea contractului de finanţare; 

• Implementarea proiectului. 
 
Implementarea proiectului implică realizarea următoarelor activități: 
 

• Activitati de proiectare si asistenta tehnica – actualizarea documentaţiei 
tehnico-economice, în scopul îndeplinirii condițiilor prevăzute la secțiunea 
4.1, punctele 9-10, din ghid. 

• Obţinerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor; 

• Elaborarea Caietului de sarcini, cu respectarea legislației în vigoare, a 
normelor metodologice specifice și în concordanță cu obiectivele programului 
de finanțare a Planului Național de Redresare și Reziliență a României, 
Componenta C10 – Fondul Local. 

• De asemenea, în Caietul de sarcini al achiziției publice se va specifica 
respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, protecția mediului, 
egalitatea de șanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea. În plus, proiectul 
va respecta principiul „Do No Significant Harm” (DNSH). 

• Realizarea achiziției cu respectarea prevederilor legislației în vigoare pentru 
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domeniul achizițiilor publice (Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice), a 
prevederilor contractului de finanțare și a condițiilor prevăzute în Ghidul 
specific. 

• Obținerea Autorizației de constructie; 

• Semnarea contractului de lucrari si executia acestora; 

• Întocmirea Certificatului de performanţă energetică la finalizarea lucrărilor, 
care să evidențieze în mod clar conformarea cu cerințele prevăzute la 
secțiunea 4.1, punctul 10 din ghid. 

• Întocmirea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 
 
Comuna Cudalbi îsi asumă modul de funcţionare şi gestiune a Investiţiei. 
Durata de realizare a investiţiei  nu va depăşi termenul limita de 30 iunie 2026.  
Totodată, sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului, se vor asigura din bugetul Unității Administrativ Teritoriale, 
în vederea derulării proiectului în condiții optime. 
 
 

 
9. 

 
Alte informații 
 
Nu este cazul 
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