
ROMÂNIA, JUDEŢUL HARGHITA . 

MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC  Iktató szám / Nr. Înreg:. ….. …./2018 

530110 Miercurea-Ciuc, P-ţa Cetăţii nr. 1        (se completează la înregistrare) 

Telefon: 00-40-266-315120/134 

Fax: 00-40-266-371165 

E-mail: galmaria@szereda.ro 

 

 

TÁMOGATÁSI KÉRELEM / CERERE DE FINANŢARE  

 

I. A pályázat/program típusa; Tipul programului/proiectului: 

 

Egy pályázat csakis egy kategóriába sorolható, kérjük karikázza be a megfelelő számot! / 

Un proiect se poate încadra  într-o singură categorie, vă rugăm să încercuiți cifra corespunzătoare!  

 

I.  

 

 

KULTURÁLIS AJÁNLAT 

 

 

CONCURS DE PROIECTE  

 

1.  Hagyományápolás Proiecte pentru păstrarea tradițiilor 

2.  Kortárs zene Proiecte de muzică contemporană 

3.  Képző- és fotóművészetek Arte plastice, fotografice şi audiovizuale 

4.  Környezeti nevelési- és 

helyismereti programok 

Programe de educație ecologică și de istorie 

locală 

5.  Tanórán kívüli iskolai programok Programe școlare extracurriculare 

6.  Testvérvárosokkal 

együttműködésben megvalósuló 

programok 

Programe culturale de colaborare cu orașe 

înfrățite 

II. Gyermek- és ifjúsági programok Proiecte pentru copii și de tineret 

III.  

Kiemelt éves kulturális 

rendezvények, együttműködésben 

kulturális 

programszolgáltatókkal  

Programe prioritare, tradiționale în 

colaborare cu alte instituții, asociații pe bază 

de concurs 

 

II. Általános adatok/Date generale: 

 

a. A pályázat címe /Titlul proiectului: 
ZILELE ȘCOLII- ZILELE OCTAVIAN 

GOGA 

b. A pályázat időtartama / Perioada de 

desfăşurare: 

18.04-08.06.2018 

c. A pályázat helyszíne / Locul de desfăşurare: 
Colegiul Național „Octavian Goga”, 

Miercurea-Ciuc 

 

III. A kérelmező adatai / Datele de identificare ale solicitantului: 

 

A szervezet hivatalos megnevezése / 

Denumirea oficială a organizaţiei : 

Asociația Comitetul de Părinți Colegiul 

Octavian Goga Miercurea Ciuc 

Azonosító adatok /Date de identificare  

Adószám / Cod fiscal: 13543130 

Bankszámlaszám / Cont bancar nr.: 

deschis la: 

2511.010319.7.411, CEC Harghita, Sucursala 

Miercurea Ciuc 

Székhely / Sediul:  



A helység neve / Localitatea: Miercurea Ciuc 

Utcanév / Strada: Tudor Vladimirescu 

Szám / Nr. 40 

Irányítószám / Cod poştal: 530180 

Telefon/ Fax:  0745323568/0266312570 

E-mail: adriana_t62@yahoo.com 

A bejegyzés száma és időpontja / 

Numărul și data înscrierii legale: 

2413/15.11.2000 

A dosszié száma / Dosarul nr. 3907 

kelt / din data de: 15.11.2000 

Polgári bírósági döntés száma / Sentința 

civilă nr: 

Incheierea nr.2413 din 15.11.2000, Incheierea 

469/258/2016 

A kiállító / Eliberată de: Judecătoria Miercurea Ciuc 

Aláírási joggal rendelkező személyek 

nevei /Numele persoanelor cu drept de 

semnătură: 

Teslovan Adreana 

Weboldal / Adresă web:  

Elnök / Președinte: Teslovan Adreana 

Telefon: 0745323568 

E-mail:  adriana_t62@yahoo.com 

Pénzügyi felelős / Responsabil financiar: Paraschivescu Monica 

Telefon: 0740173855 

E-mail: paraschivescumonica@yahoo.com 

Projektfelelős / Responsabilul de proiect : 
Dumbravă Magdalena- Camelia 

 

Telefon: 0787856190 

E-mail: 
magda@cnogoga.ro 

 

 

IV. Fejtsék ki az egyesület/alapítvány/szervezet célkitűzéseit az alapszabályzatnak megfelelően 

/ Specificaţi obiectivele asociației fundaţiei/organizaţiei, în conformitate cu statutul /  

 

mailto:magda@cnogoga.ro


 

A1. 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.   

A. Sprijinirea conducerii unității de învățământ în întreținerea, dezvoltarea si modernizarea 

bazei materiale, atât pentru activitățile curriculare, cât si extracurriculare  

B. Sprijinirea conducerii colegiului in activitatea de consiliere si orientare profesională sau 

de integrare sociala a absolvenților  

C. Sprijinirea cadrelor  didactice si a conducerii colegiului în organizarea consultațiilor și 

dezbaterilor pedagogice cu părinții, pe probleme privind educarea elevilor. 

D. Conlucrează cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară 

sau organizațiile neguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea soluționării 

situației elevilor din colegiu, care au nevoie de ocrotire. 

E. Are inițiative și se implică în îmbunătățirea condițiilor de studiu și viață ale elevilor 

F. Atrage persoane fizice sau juridice, prin contribuții financiare sau materiale, susțin 

programe de modernizare a instrucției, educației și a bazei materiale din colegiu 

G. Acordarea de premii elevilor care s-au distins la concursurile internaționale și naționale 

pe discipline de studiu, sportive sau artistice, sau a celor care au avut atitudine civică 

deosebită 

H. Organizează tabere și excursii în țară și străinătate pentru elevii cu rezultate de excepție la 

învățătură, activități sportive sau artistice sau pentru cei care provin din familii cu venituri 

modeste și au o situație bună la învățătură 

I. Sprijinirea financiară a altor activități extracurriculare 

J. Modernizarea și dezvoltarea bazei materiale și didactice a unității de învățământ 

K. Acordarea de sprijin financiar sau material  copiilor care provin din familii care provin 

din familii cu situație materială precară 

L. Alte activități care privesc bunul mers al colegiului, activitățile curriculare, educative. 

 

B1. Organizarea de cursuri pentru copii, tineret și/sau adulți (inclusiv de formare profesională a 

adulților) pe specificul asociației. 

 

 

V. A kérelmező az elmúlt évben részesült pénzügyi támogatásban? / 

Solicitantul a mai primit finanţare din partea altor organizații sau instituții în anul trecut? 

 

Ssz. / 

Nr.  

crt. 

A pályázat címe / típusa 

Nume 

program/proiect/acţiune 

A támogató 

szervezet neve / 

Numele organizaţiei 

care v-a sprijinit: 

Leszerződött 

összeg / Suma 

contractată 

(lei) 

Elszámolt 

összeg / Suma 

decontată 

(lei) 

1. Zilele Școlii Primăria Miercurea-

Ciuc 

2000 2000 

2. ,,Accentul cade pe tine!” Primăria Miercurea-

Ciuc 

3500 3500 

3. Proiectul ,, Natura e clasa 

mea” 

Fundaţia pentru 

parteneriat- MOL 

România 

6497,76  6497,76  

 

 

VI. A pályázat leírása / A támogatást igénylő program szakmai indoklása 

Descrierea proiectului / justificarea finanțării solicitate: 



A program haszonélvezőinek 

lakóhelye / Beneficiarii sunt rezidenţi 

în - precizaţi localitatea/localităţile: 

 

Miercurea-Ciuc 

A célcsoportot alkotó személyek 

száma / Numărul total de persoane  

care formează grupul ţintă: 

782 

Átlagéletkor / Vârsta medie: 16 ani 

A haszonélvezők  kiválasztásának 

módozatai / Modalităţile de 

selecţionare a beneficiarilor: 

- La acțiuni sunt antrenați toți elevii și cadrele didactice 

din colegiu,  ca beneficiari, fie ca membri în formații 

cultural-artistice și sportive, comisii de organizare, fie 

în calitate de suporteri, spectatori, având posibilitatea 

de liberă alegere. 

 

Konkrét együttműködési és 

partnerségi módozatok / Modalităţi 

concrete de colaborare şi parteneriat: 

- 

Szolgáltatásaikat pénzért ajánlják?   

Igen/Nem 

Serviciile oferite de Dvs. sunt contra 

cost? DA/NU    /  

Ha igen határozzák meg az ár 

megállapításának módszerét. / 

Dacă DA, specificaţi metodologia de 

stabilire a preţului: 

 

NU 

Egyéb finanszírozási források / Alte 

surse de finanţare: 

Nevezzék meg a finanszírozókat és 

ezek hozzájárulását / 

Menţionaţi numele finanţatorilor şi 

contribuţia acestora:  

- 

 

___________ lei 

Az Önkormányzattól igényelt összeg 

/ Subvenţia solicitată de la Consiliul 

Local:  

3500 lei 

 

 

 

VII. A program/pályázat leírása / Descrierea programului/proiectului: 

 

Descrierea proiectului – „Zilele Școlii- Zilele Octavian Goga” 

 

 Generalităţi despre proiect:  

Proiectul „Zilele Școlii- Zilele Octavian Goga” este o manifestare amplă, care se organizează 

anual, începând cu anul 1996. La manifestările organizate sunt antrenați  782 de elevi, cadre 

didactice din colegiu, părinți, precum și invitați din alte instituții școlare din municipiu , din  

județ chiar și din țară. 

 

 Importanţa acţiunii: 

Cuprinderea unui număr cât mai mare de tineri în acțiunile educative, acordând fiecăruia șansa de  



a-și manifesta liber aptitudinile, talentul, pentru o mai bună integrare în viața comunitară, 

dezvoltarea unor parteneriate cu instituții de învățământ din municipiu, din județ și alte județe. 

 

 Obiectivele planificate: 

• Promovarea performanței și competiției într-un sistem organizat, unitar și calificat; 

• Stimularea interesului tinerilor pentru valorile culturii, științei, sportului; 

• Petrecerea în mod util și plăcut a timpului liber; 

• Promovarea respectului față de natură și  protejarea mediului ambient. 

 

      Grupurile țintă și relevanța pentru grupurile țintă: 

Grupul țintă este constituit de elevii claselor primare, gimnaziale și liceale, în funcție de 

particularitățile lor de vârstă și a capacităților de exprimare specifice activităților organizate. 

Beneficiarii direcți sunt elevii și cadrele didactice, iar cei indirecți părinții și comunitatea locală. 

Prin activitățile propuse elevii se pot afirma în funcție de talentele și aptitudinile lor. 

 

 Acţiuni care vor fi organizate: 

➢ Pregătirea materialelor necesare derulării proiectului -18.04-25.04.2018 

➢ Programul Zilele Școlii- Zilele Octavian Goga”-26.04.-30.05.2018 

1. Concursul Național de creație literară, desen și fotografie „La francophonie 

avant toute chose”  

2. Festivalul de interpretare muzicală „Bucuria muzicii” 

3. Concursul de artă fotografică ,, ROMÂNIA ÎN ALB-NEGRU ŞI COLOR”  

4. Concurs de discursuri în limba engleză „The Poet’s Corner”  

5. Concurs de discursuri în limba franceză 

6. Concurs de interpretare în limba engleză ,,Let’s act and play!” 

7. Concurs de dans modern ,,În paşi mici de dans!” 

8. Concursuri sportive de fotbal, baschet, streetball 

9. Sesiunea de comunicări și referate științifice pentru elevi și profesori  

10. Revista elevilor „Focus” 

11. Anuarul Colegiului 

➢ Evaluarea proiectului, întocmirea comunicatului final, realizarea raportului de activitate 

și a celui financiar-31.05- 08.06.2018 

 Parteneriatul (precizaţi partenerii şi contribuţia acestora): 

     -- 

 Planul de comunicare şi PR: 

Înainte de declanșarea proiectului se va da un scurt anunț în presa locală cu mențiuni despre 

program, în care va fi specificat finanțatorul. Pe parcursul desfășurării programului se vor face 

informări în presa locală cu privire la rezultatele activităților desfășurate, iar pe materialele 

publicitare va fi folosită sigla finanțatorului. La sfârșitul acțiunilor se vor transmite în presă 

mulțumiri finanțatorului pentru sprijinul acordat. 

 

 Rezultatul preconizat al proiectului cu măsurarea rezultatelor prin indicatori precişi de 

 performanţă şi de eficienţă: 

• Realizarea tuturor activităților propuse la un nivel educativ înalt; 

• Premierea elevilor și cadrelor didactice pentru rezultatele înregistrate; 

• Elaborarea de diplome, afișe, pliante; 

• Redactarea Anuarului Școlii și a revistei elevilor,, Focus”; 

 

 

 

 

  



 

 Concluzii: 

Considerăm că activitățile organizate răspund obiectivelor propuse și nevoilor reale ale elevilor, 

profesorilor și părinților.Preconizăm că acest proiect va fi apreciat de beneficiari și în același timp  

vor aprecia implicarea Municipiului Miercurea-Ciuc în ceea ce privește susținerea și recompensarea 

tinerilor pentru talentele lor. 

 

VIII. Partenerul/partenerii solicitantului care participă la proiect (dacă este cazul): 

 

Date de identificare Partener 1 Partener 2 Partener „n” 

Denumire legală - - - 

Statut juridic - - - 

Adresă oficială - - - 

Persoană de contact - - - 

Telefon, fax - - - 

Adresă e-mail  - - - 

Website - - - 

Rolul şi implicarea în 

activităţile cuprinse în 

program/proiect/acţiune 

- - - 
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IX. KÖLTSÉG – JÖVEDELEM TÁBLA / BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

al acţiunii, programului, evenimentului cultural – RON – 

Tipul cheltuielilor 

Suma 

totală 

(lei)  

 

Alte 

contribuții 

din surse 

proprii sau 

atrase 

Contribuţia 

solicitantului 

min. 10% 

(lei) 

Suma 

solicitată  

(lei) 

1. Terembér, felszerelések bérlése / 

Închirieri de spaţii şi aparatură 

- - - - 

2. Anyagköltség / Costuri materiale - - - - 

3. Tiszteletdíj / Onorarii - - - - 

4. Díjak / Premii – max. 20% din 

totalul finanţării acordate 

2200 - 1500 700 

5. Szállás / Cazare (max. 3 stele)  - - - - 

6. Felszerelések, irodai fogyóanyagok / 

Dotări, materiale birotice necesare 

derulării proiectului – max. 20% din 

totalul finanţării acordate 

- - - - 

7. Szállítási költségek - 

személygépkocsival / Transport intern şi 

internaţional (7,5 l carburant/100 km)  

- - - - 

8. Nyomtatványok, nyomdai költségek / 

Tipărituri, chelt.tipografice 

2700 - - 2700 

9. Szállítóeszközök bérlése / Închiriere 

mijloace de transport 

- - - - 

10. Reklámköltségek / Acţiuni 

promoţionale şi de publicitate 

100 - - 100 

11. Étkeztetés / Cheltuieli de masă ale 

participanților și / sau invitațiilor 

(cumulat cu pct. 12. - max 20% din 

totalul finanţării acordate) 

- - - - 

12. Személyzeti és működési költségek / 

Cheltuieli de personal și cheltuieli 

administrative aferente perioadei de 

realizare; ex. cheltuieli cu energia 

electrică, chirie, poştă, telefon, internet 

(cumulat cu mese nu vor depăși 20 % 

din totalul finanțării acordate) 

- - - - 

13. Egyéb kiadások önrészből / Alte 

cheltuieli suportate din surse proprii sau 

atrase 

- - - - 

ÖSSZESEN / TOTAL 
5000  1500 3500 

     

NOTĂ: Subvenţia care urmează să se acorde nu are în vedere acoperirea cheltuielilor prevăzute la 

rubricile: cheltuieli cu întreţinerea şi repararea mijloacelor fixe, cheltuieli administrative, alte cheltuieli 

proprii beneficiarului de subvenţie. 

 

DATA 

SEMNĂTURA (L.Ş.)
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DECLARAŢIE 

 

 

Subsemnatul ....................................…..........., domiciliat în localitatea .........……………........., 

str. .................................. nr. ........, bl. .........., ap. ........, sectorul/judeţul ....................., codul 

poştal ............, posesor al actului de identitate ......... seria ...... nr. ......................., codul numeric 

personal ..............................................., în calitate de reprezentant al asociaţiei/fundaţiei/ 

organizaţiei .................................................………................., declar pe propria răspundere că nu 

mă aflu /persoana juridică pe care o reprezint nu se află în nici una dintre următoarele situaţii: 

    a) în incapacitate de plată; 

    b) cu plăţile /conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive; 

    c) nu am încălcat/a încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri 

publice; 

    d) nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică; 

    e) nu am /are restanţe către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul 

asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale; 

    f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, 

dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri. 

 

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, 

am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă. 

 

Data: …………………………………….. 

Semnătura ……………………………………  

 

DECLARATIE DE IMPARȚIALITATE 

 

 

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedica pe beneficiar în orice moment să 

acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care 

executarea obiectivă şi imparţiala a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea 

proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese 

comune cu o alta persoană. 

 

Subsemnatul, ca persoana fizică sau ca persoana cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante 

în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare 

pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă 

oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un 

asemenea conflict. 

 

 

 

Numele şi prenumele: 

 

Funcţia: 

 

 

Semnătura şi stampila:
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DECLARAŢIE 

 

 

 

Subsemnatul ....................................…, domiciliat în localitatea..............……………......., 

str. .................................. nr. ........, bl. .........., ap. ........, sectorul/judeţul ....................., codul 

poştal ............, posesor al actului de identitate ......... seria ...... nr. ......................., codul numeric 

personal ..............................................., în calitate de reprezentant al asociaţiei/fundaţiei/ 

organizaţiei ..................................................................…………................., declar pe propria 

răspundere că pentru aceeaşi activitate nonprofit nu am solicitat decât o singură finanţare 

nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an fiscal.  

În cazul în care am solicitat, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de o finanţare 

nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare, nivelul finanţării nu va depăşi o treime din 

totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorităţii finanţatoare 

respective. 

 Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în 

declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă. 

 

Data: …………………………………….. 

 

 

Semnătura………………………… 

 

 

 


