
 

 

Anunţ de participare  

pentru acordarea de finanţări nerambursabile ale 

Consiliului Judeţean Covasna pentru anul 2014 
 

Consiliul Judeţean Covasna anunţă concurs de proiecte 

pentru asociaţii şi fundaţii constituite conform legii şi 

culte religioase recunoscute conform legii din judeţul 

Covasna, pentru programele desfăşurate în anul 2014 în 

domeniile cultural, educativ-ştiinţific, recreere şi sport, 

respectiv sprijinul financiar acordat cultelor, comunităţilor 

rurale, pentru proiectele desfăşurate de organizaţiile de 

tineret.  

I. Cofinanţarea proiectelor şi programelor 

culturale, educativ-ştiinţifice şi de recreere de 

nivel cel puţin judeţean.  

II. Cofinanţarea proiectelor şi programelor 

culturale, educativ-ştiinţifice şi de recreere 

derulate de organizaţii de tineret.  

III. Cofinanţarea programelor care vizează 

promovarea, prezentarea, păstrarea, ocrotirea, 

conservarea, protecţia şi popularizarea valorilor, 

a patrimoniului cultural, a portului popular din 

judeţ.  

IV. Cofinanţarea proiectelor şi programelor culturale 

organizate cu ocazia unor aniversări 

semnificative.  

V. Cofinanţarea unor proiecte de editare a 

materialelor de prezentare, popularizare a 

judeţului, a unor localităţi sau microregiuni.  

VI. Cofinanţarea programelor şi manifestărilor 

sportive de nivel cel puţin judeţean.  

VII. Cofinaţarea activităţii de asistenţă comunitară a 

localităţilor izolate.  

VIII. Completarea fondurilor proprii ale unităţilor de 

cult destinate: 

a) intreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult 

fără venituri sau cu venituri mici; 

b) construirii precum şi reparării lăcaşurilor 

de cult; 

c) conservării şi intreţinerii bunurilor de 

patrimoniu aparţinând cultelor religioase; 

d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă 

socială. 

 

La punctele b) şi c) au prioritate proiectele depuse 

pentru restaurarea bunurilor de patrimoniu.  

 

Sprijinul minim acordat la toate proiectele este de 

1.000 lei, iar aportul propriu necesar este de minim 

20% din valoarea sumei acordate. 

La elaborarea documentaţiilor şi la derularea 

finanţării se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 

350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de 

interes general.  

La prezentarea proiectelor privind programele şi 

proiectele culturale, educativ-ştiinţifice, de recreere şi de 

tineret se vor avea în vedere prevederile O.G. nr. 51/1998 

privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 

programelor şi proiectelor culturale, aprobată prin Legea 

nr. 245/2001 şi modificată şi completată prin O.G. nr. 

2/2008, respectiv prevederile Legii Tinerilor nr. 

350/2006. 

La proiectele pentru programe şi manifestări 

sportive se vor avea în vedere prevederile Ordinului 

Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006, a Hotărârii 

nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare 

pentru activitatea sportivă. 

Finanţarea cheltuielilor instituţiilor de cult se 

realizează conform prevederilor O.G. nr. 82/2001 

aprobată prin Legea nr. 125/2002 şi a H.G. nr. 1470/2002. 

 

Proiectele se depun până la data de 16.12.2013. 

orele 14.00. Proiectele pot fi depuse personal la 

registratura Consiliului Judeţean Covasna, sau expediate 

prin poştă cu sosire până la data şi ora depunerii. 

Cererile de finanţare depuse cu întârziere şi cele 

care nu corespund prezentului anunţ nu vor fi luate în 

considerare. 

Rugăm ca solicitanţii să depună documentaţiile 

astfel ca cele două exemplare completate din foaia 

„Actele necesare pentru a participa la licitaţie de 

proiect” să fie accesibile la registrare. 

Documentaţia de proiect va fi depusă îndosariată 

în dosar cu şine. 

Atragem atenţia solicitanţilor că suma acordată 

va fi virată de către consiliul judeţean numai după 

încheierea contractului şi după decontare. 

Documentaţia de decont financiar va cuprinde atât 

sprijinul acordat cât şi aportul propriu. Se va prezenta 

şi bugetul total al proiectului. 

Cheltuieli eligibile sunt cele stabilite în 

reglementările legale de mai sus, respectiv cele 

precizate în contract. 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Consiliul 

Judeţean Covasna, Compartimentul învăţământ, cultură, 

sănătate, relaţii cu ONG: 520008, Sfîntu Gheorghe, Piaţa 

Libertăţii nr. 4., tel./fax: 0367 403924, e-mail: 

ordoglajos@kvmt.ro. 

Documentaţia poate fi descărcată de pe site-ul: 

www.kvmt.ro din meniul „Proiecte CJ”.  

Prezentul anunţ a fost publicat în Monitorul Oficial 

al României partea a VI-a nr. 203 din 25.10.2013. 

 

TAMÁS Sándor 

Președinte 
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