
 

 

ROMÂNIA Anexa nr. 2.2  
JUDEŢUL HARGHITA la Hotărârea nr. ________/2017 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

OFERTĂ CULTURALĂ / PÁLYÁZATI ŰRLAP 
Programul special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor 

tradiționale pe anul 2018 în județul Harghita 
A  hagyományos népviseletek támogatására a 2018-es évre 

 
Vă rugăm completaţi pe calculator! Vă rugăm respectaţi cerinţele formale ale cererii de finanţare! În cazul în care nu 
completaţi tabelele sau nu răspundeţi la întrebări cererea de finanţare va considerată necorespunzătoare din punct de 
vedere formal! / Kérjük számítógéppel kitölteni! Lehetőleg az eredeti formát betartva kérjük kitölteni az űrlapot. Bármelyik 
kitöltetlen sor, táblázat a pályázat formailag hibásnak minősül! 
Cererea de finanţare, semnată şi ştampilată în mod corespunzător se va trimite într-un singur exemplar, împreună cu toate 
anexele cerute. Vă rugăm să nu ne trimiteţi anexe care nu au fost cerute! / Csak 1 (EGY) példányban kérjük beküldeni a 
kitöltött, megfelelő módon aláírt és lepecsételt űrlapot, illetve a kért mellékleteket. Kérjük olyan mellékleteket ne küldjenek, 
amelyek nem voltak kérve. 

 
 

I. Date despre solicitant /A pályázó adatai 
 
I.1. Denumirea şi sediul /Megnevezés és székhely 

Denumirea oficială/A pályázó megnevezése (şi în limba maghiară – dacă este cazul / adott 
esetben magyarul is ): 
Asociatia Comitetul de Părinți Colegiul Octavian Goga Miercurea Ciuc, sediul în Miercurea 

Ciuc str. Tudor Vladimirescu nr. 40 
 

Tipul / Típusa: 

- acțiune culturală / kulturális rendezvény - DA 

- proiect cultural / kulturális projekt □ 

- program cultural / kulturálsi program □ 

 

Sediul / Székhely Județul / Megye:Harghita 

Localitatea / A helység neve:Miercurea Ciuc 

Telefon:  telefon 0745323568 
Strada / Utcanév:  Tudor 
Vladimirescu 

Nr. / szám:  40 

Fax: 0366-401156 e-mail: adriana_t62@yahoo.com 

  
I.2. Codul fiscal / Adószám 

Nr. / Száma:13543130 din data de / Dátuma: emis de / Kibocsátó szerv: 

 

 
I.3. Contul bancar (Bankszámla) 



 

 

numărul contului bancar / a bankszámla száma: 

RO47CECEHR0143RON0029743 

 deschis la banca / a bank neve: 

 CEC BANK Miercurea Ciuc 

Numele și funcția persoanei/persoanelor cu drept de semnătură / Aláírási joggal rendelkező 
személy/személyek neve: 
Teslovan Adreana, presedinte 

 
I.4. Date privind coordonatorul programului/proiectului/acţiunii / A 
program/projekt/rendezvény irányítójára vonatkozó adatok: 
- conform actului de identitate / a személyi igazolvány szerint – 
 

Numele / Családnév: Teslovan  Prenumele / Keresztnév:Adreana 

Tipul actului de identitate / Szem. ig. 
típusa:       C.I.                       
(könyv/kártya) 

Seria / sorozat:           HR   numărul / szám:458542 

codul numeric personal / személyi nyilvántartó szám:  
2620711191338 

 data naşterii / születési 
dátum:11.07.1962 

profesia / foglalkozás:  MEDIATOR 

locul de muncă / munkahely: Adreana Teslovan- Birou de mediator 

Domiciliul / Állandó lakhely                                      Ţara / Ország: România 

Codul poştal / Irányítószám: 530212 Localitatea / A helység neve: Miercurea Ciuc 

Telefon: 0745323568 Strada / Utcanév:        Bd. Timisoarei                                                             Nr. / Szám 24 

Fax: 0366-401156 e-mail: adriana_t62@yahoo.com 

 
I.5. Specificaţi obiectivele solicitantului în domeniul cultural - conform actului de autorizare/ 
înfiinţare / Fejtse ki a pályázó kulturális célkitűzéseit - az alapító okirat/engedély szerint.  
 

 
-Desfășurarea de programe sau proiecte de și pentru copii, tineret și adulți în domeniul dezvoltării 

personale și profesionale, cultural, sportiv, de protecție a mediului, ecologic, pentru promovarea familiei, 

pentru combaterea violenței în comunitate și în spațiul familial, pentru promovarea spiritului civic. 

- Sprijinirea conducerii Colegiului  Octavian Goga din Miercurea Ciuc în întreținerea, dezvoltarea 

și modernizarea bazei materiale, atât pentru activitățile curriculare, cât si extracurriculare . 

- Organizarea de cursuri pentru copii, tineret și/sau adulți (inclusiv de formare profesională a 

adulților) pe specificul asociației. 

 

 

 
 
 



 

 

 

II. Date tehnice privind programul, proiectul sau acţiunea culturală pentru 
care se solicită subvenţia 

A támogatásra javasolt kulturális program/projekt/rendezvény adatai 
 
II.1. Titlul programului/proiectului/acţiunii / A program/projekt/rendezvény címe: 
(şi în limba maghiară – dacă este cazul / adott esetben magyarul is) 

File de istorie, file de cultură, file de natură, cuvinte care zidesc... 
 

 

II.2. Locul de desfăşurare a proiectului / A projekt megvalósításának helye: 

Miercurea Ciuc- Colegiul Național Octavian Goga 
 

 
II.3. Durata de desfășurare a proiectului / A projekt futamideje: 
Durata proiectului / A projekt futamideje:  de la/ kezdés: 17/septembrie/2018 

      până la / vége 5 /decembrie/2018 
 data concretă / konkrét dátum

1
 29 noiembrie 2018 

II.4. Grupul-ţintă şi beneficiarii proiectului / A program haszonélvezői 
Menţionaţi categoriile de persoane care vor fi implicate în proiect şi care vor beneficia, în mod direct sau indirect, 
de activităţile şi rezultatele proiectului. Precizaţi numărul de participanți, localitatea / Nevezzék meg, hogy milyen 
kategóriába sorolhatók azok a személyek, akik direkt vagy indirekt módon haszonélvezői lesznek a projektnek. 
Határozzák meg a résztvevők számát, a helységet 

20 de elevi din clasele  gimnaziale ale Colegiului Național Octavian Goga Miercurea Ciuc  care vor 
forma un grup vocal folcloric vor fi beneficiarii direcți ai proiectului și 800 de persoane (elevi din 
Colegiul Octavian Goga Miercurea Ciuc , cadre didactice, părinți )  vor fi beneficiarii indirecți , 
participanți la spectacolul festiv în care vor fi prezentate costumele populare românești 
achiziționate  . Beneficiarii pe termen lung vor fi elevii din Colegiul Național Octavian Goga 
Miercurea Ciuc, care vor putea purta costumele populare  achiziționate  cu ocazia diverselor 
manifestări culturale organizate la nivel de școală, localitate, județ , țară sau internațional, dar și 
publicul participant la evenimente. 
 
 

 
II.5. Descrierea scurtă a programului/proiectului/acţiunii culturale / A kulturális 
program/projekt/rendezvény rövid leírása)  
                                                           
1 Vă rugăm să treceți data exactă a acțiunii culturale/ proiectului cultural/programului cultural, de ex. data în care va avea loc 
prezentarea unui spectacol. Depunerea decontării pentru acțiunea/programul/proiectul cultural se va face în 30 de zile de la 
această dată. 



 

 

Proiectul are ca obiectiv cultivarea respectului față de valorile fundamentale ale istoriei 
poporului român , ale culturii naționale, respectarea simbolurilor, tradițiilor și portului popular 
românesc și vizează achiziționarea a 20 de costume populare (15 de fete și 5 de băieți) și 
punerea lor la  dispoziția instituției școlare Colegiul Octavian Goga Miercurea Ciuc pentru 
derularea activităților culturale extracuriculare . Se va constitui un grup vocal care va desfășura 
activități specifice de două ori pe săptămână în intervalul proiectului urmând să susțină un 
spectacol în data de 29 noiembrie 2018, ocazie cu care vor fi purtate costumele populare 
achiziționate, urmărindu-se dezvoltarea aptitudinilor artistice ale elevilor și dezvoltarea simțului 
de apreciere a moștenirii culturale și artistice . 
 
 

 
II.6. Activităţile proiectului / A projekt tevékenységei 
Descrieţi fiecare activitate având în vedere următoarele aspecte: 
    - perioada şi locul de desfăşurare; 
    - modul în care sunt implicaţi în activitate beneficiarii proiectului şi partenerii, dacă aceştia există; 
    - indicatorii de realizare a activităţii; 
    - planul de activităţi al proiectului. 

Se vor  derula următoarele activități în cadrul Colegiului Național Octavian Goga Miercurea Ciuc: 

- întâlnirea echipei de proiect  cu partenerii din Colegiul Național Octavian Goga Miercurea Ciuc 
17-25.09.2018 

- selectarea beneficiarilor direcți (15 fete și 5 băieți) 25.09- 10.10.2018 

-negociere directă pentru achiziția de costume populare  (15 costume fete și 5 costume băieți) 
10.10.2018- 25.10.2018 

- întâlniri săptămânale ale  beneficiarilor  direcți pentru învățarea de cântece populare și 
pregătirea spectacolului 10.10-28.11.2018 

- spectacolul festiv– 29.11.2018 

- întocmirea și depunerea raportului final și a raportului financiar  30.11-05.12.2018 

 
 
 
 
 

 
II.7. Rezultate preconizate / Előirányzott, tervezett eredmények - elvárások 
(descrieţi impactul aşteptat asupra grupurilor ţintă, efecte multiplicatoare şi materiale promoţionale, impactul pe termen 
scurt şi lung / a célcsoport(ok)ra gyakorolt hatás, rövid illetve hosszú távon) 

 



 

 

Creșterea cu 20 de bucăți a numărului de costume populare românești aflate la dispoziția 
elevilor Colegiului Național Octavian Goga Miercurea Ciuc . Achiziția acestora va genera 
rezultate atat pe termen scurt ,direct cuantificabile  cat si pe termen lung , rezultate de impact - 
posibilități de a folosi aceste costume și de către  alți elevi implicați în activități culturale, 
extracurriculare la nivel de școală, oraș, județ, țară sau internațional și de  tineri din generațiile 
școlare viitoare. 
 
 

 

 

 
II.7.1. Rezultate preconizate specifice privind impactul derulării proiectului asupra dezvoltării 
turismului cultural al regiunii / Előirányzott, tervezett speciális eredmények a projekt hatását 
tekintve a régió kulturális turizmusának fejlesztésére vonatkozóan 

 

Achiziționarea unor costume populare românești specifice județului Harghita poate avea impact 
și în domeniul dezvoltării turismului cultural al regiunii în contextul promovării de către aceștia a 
portului popular cu ocazia participării lor la activități culturale în alte zone ale țării sau posibil și 
la activități internaționale. 
 
 

 
II.8. Indicatori precişi de performanţă din care să rezulte: acţiunile, costurile asociate, 
obiectivele urmărite, rezultatele obţinute şi estimate pentru anii următori / Pontos 
teljesítménymutatók a tevékenységek, költségek, célkitűzések, elért és várható eredmények a 
következő évekre való feltüntetésével (megjegyzésével). A hatékonyságot és eredményeket 
mérő teljesítménymutatók: 
 

Indicatori calitativi 

- gradul de dotare cu costume 

populare 

- nivelul de participare la  spectacole 

- creştere cu 50%; 

- diferenţă de 20 de persoane intre participanții de până 

acum și cele finale; 

Indicatori cantitativi 

numărul de:  

-beneficiari directi și indirecți (elevi  

şi persoane resursă pentru derularea 

activităţilor ulterioare achizitiei 

costumelor populare ); 

 - costume populare achiziționate; 

 

- 20 direct si 800 indirect 

 

- 20 costume populare românești 

Indicatori financiari 

 

 - cost pe beneficiar direct proiect;  

- cost pe beneficiar indirect; 

 

 

600 lei 

 15 lei 

 



 

 

II.9. Posibilităţi privind continuarea programului/proiectului/acţiunii după încetarea perioadei 
de subvenţionare / A program/projekt/rendezvény folytatásának lehetőségei, a támogatási 
időszak lejárta után 

Activitățile grupului vocal și folosirea în spectacole a costumelor populare va continua și după 
finalizarea proiectului , existând interes în mediul elevilor și părinților acestora pentru implicare 
în activități de promovare a portului popular românesc. 

 

 
II.10. Programe de referinţă din domeniu / Referencia programok: 
Titlul proiectului/programului / A kulturális projekt/program címe: Accentul cade pe tine 2017! 

Descrieţi pe scurt proiectul/programul /Írja le röviden a projektet/programot: Manifestări dedicate zilelor 
Colegiului Octavian Goga Miercurea Ciuc 

 

Enumeraţi partenerii / Sorolja fel a partnereket: Colegiul Octavian Goga Miercurea Ciuc 

Rezultate / Eredmények:   

Vor fi achiziționate 20 de costume populare românești. Va fi realizat un grup vocal de 20 de elevi 
care vor face cunoscute aceste costume cu ocazia spectacolului din 29 noiembrie 2018 ce se va 
desfășura în Casa de Cultură a Sindicatelor din Miercurea-Ciuc. Peste 700 de tineri, elevi din 
Colegiul Octavian Goga din Miercurea Ciuc, părinți ai acestora și  cadre didactice vor avea 
posibilitatea să vadă aceste costume în spectacolul organizat , alți elevi putând ulterior să 
beneficieze de posibilitatea de-a le îmbrăca, cu ocazia diferitelor evenimente organizate la nivel 
de școală, oraș, județ , țară sau internațional, având o ținută reprezentativă pentru județul 
Harghita. 

 

 
II.10. Contribuție proprie și alte surse de finanţare. Menţionaţi numele finanţatorilor şi 
contribuţia acestora / Önrész és más források. Nevezzék meg a finanszírozókat és ezek 
hozzájárulását 

2000 contribuție proprie și 10.000 solicitați de la Consiliul Județean 

 

IV. Suma solicitată de la Consiliul Judeţean Harghita (A Hargita Megye 
Tanácsától igényelt támogatás): 10.000  (lei/lej). 

 
Data (Dátum):…............. 

L.S. 
 Reprezentantul legal Responsabilul financiar 
 (A törvényes képviselő) (a pénzügyi felelős) 
 (funcţia - beosztás) 
           Președinte 
(nume, prenume – név)... (nume, prenume – név) 
                       TESLOVAN ADREANA                                       PARASCHIVESCU MONICA 
 (conform C.I./HR nr.458542) (conform B.I./C.I./...) 



 

 

  ..........................................   ......................................  
 (semnătura – aláírás) (semnătura – aláírás) 

 
  



 

 

MODEL 
 

 
 

DECLARAŢIE*) 
 
Subsemnatul/a TESLOVAN ADREANA, domiciliat/ă în localitatea Miercurea Ciuc str.Timișoarei nr. 

24, bl. …..., ap. 8, sectorul/judeţul Harghita, codul poştal 530212, ţara: România  posesor al 

actului de identitate C.I. seria HR nr. 458542, codul numeric personal 2620711191338, în calitate 

de reprezentant legal al solicitantului (persoana fizică autorizată / persoana juridică înfiinţată în 

conformitate cu prevederile legale – se specifică denumirea oficială a solicitantului) Asociația 

Comitetul de părinți Colegiul Octavian Goga Miercurea Ciuc, declar că am luat cunoştinţă de 

prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 

programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 245/2001 cu modificările și completările ulterioare; 

Declar pe propria răspundere că solicitantul pe care o reprezint, pentru a putea participa la 

selecţie, îndeplineşte următoarele condiţii: 

a) este persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înfiinţată în conformitate cu 
prevederile legale; 
b) nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local; 
c) a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare. 
   Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în 
declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă. 
 
*) Notă: Persoana, care completează declaraţia trebuie să dovedească calitatea de reprezentant 
legal (prin act constitutiv,  specimen de semnătura, etc.) 
 
Data Semnătura, 
______________ 2018.  

 


