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ROMÂNIA          Anexa nr. 1     
JUDEŢUL HARGHITA               la Hotărârea nr. ________/2021 
CONSILIUL JUDEŢEAN                
 
 

Programul anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile 
cu activitate turistică din judeţul Harghita pe anul 2021 

 
Descrierea programului 

 
1.  Autoritatea finanţatoare: 
Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, ca organ al autorității administrației 
publice județene, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5, cod poștal 530140. 

 
2. Denumirea programului: 
Program anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu 
activitate de turism din judeţul Harghita pe anul 2021 
 

3. Scopul programului: 
Turismul este un domeniu prioritar al economiei naţionale şi o ramură importantă a 
economiei judeţului Harghita. 
În ultima vreme a crescut în mod semnificativ aprecierea judeţului Harghita şi a crescut şi 
numărul turiştilor care vizitează judeţul nostru, de aceea considerăm, că este benefică 
extinderea ariei de colaborare în acest domeniu, acordând sprijin financiar nerambursabil 

persoanelor fizice și juridice, asociaţiilor şi fundaţiilor fără scop lucrativ care au ca scop 
susţinerea activităţii de turism. 
Având în vedere faptul că relieful geografic al judeţului permite desfăşurarea unei activităţi 
intense de turism, totuşi timpul petrecut de turişti în unităţile noastre turistice este relativ 
scurtă, de aceea considerăm că ar trebui să căutăm soluţii pentru a oferi turiştilor noştri un 
variat program de relaxare şi de divertisment în vederea prelungirii şederii lor în judeţul 
nostru şi trebuie să dezvoltăm şi posibilităţile de a populariza valorile naturale, culturale şi 
tradiţionale ale regiunii. 
Finanțarea programului se va asigura pe baza prevederilor Legii nr. 350/2005, privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit 
de interes general. 

 
4. Activităţi finanţate: 
Activităţile finanţate prin acest program sunt:  
- Sprijinirea înființării/extinderii, amenajării, reabilitării  și promovării obiectivelor 
turistice cu acele cheltuieli eligibile care sunt prevăzute în program, cu scopul dezvoltării 
turismului la nivel local și dezvoltării durabile a turismului regional:  

- parcuri tematice turistice cu activități de petrecere activă a timpului liber, 
- trasee de cicloturism, 

- trasee turistice și trasee turistice de pelerinaj, 
- izvoare şi băi de apă minerală; 
- realizarea punctelor selfie Visit Harghita, în locurile frecventate de turiști 
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- sprijinirea elaborării pachetelor de programe și destinații turistice privind județul 
Harghita și promovarea acestora; 
- sprijinirea activităților legate de extinderea bazei de date a valorilor patrimoniului 
natural al județului Harghita; 
- sprijinirea organizării taberelor turistice internaționale, naționale pentru păstrarea şi 
conştientizarea valorilor natural, culturale şi istorice (tabere de cel puțin 6 zile); 
- susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse în domeniul turismului la 
diferite organisme de finanțare, dacă aceste proiecte nu au ca obiect activități generatoare 
de profit (de ex. amenajarea, reabilitarea unităților de primire a turiștilor, pensiunilor, 
etc.). 
 
Nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activități ce presupun dezvoltarea  

infrastructurii solicitantului, cu excepția cazului în care aceasta reprezintă o componentă 
indispensabilă proiectului. 
Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit.  
Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale 
beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale membrilor organizației beneficiare şi 
trebuie efectuate în perioada de derulare a proiectului, cu respectarea scopului, în 

conformitate cu bugetul acestuia acceptat de finanţatorul Consiliul Judeţean Harghita.  
 
5. Beneficiarii programului 
Solicitanţii pot fi persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii, 
fundaţii ori organizaţii cu activitate în domeniul turismului - constituite conform legii, care 
îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita, sau culte 

religioase recunoscute, conform legii. 
 
6.  Finanțarea proiectelor  
Pe baza Hotărârii nr. ____/2021 a Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 
2022-2024, anexa nr. __, bugetul programului este de 100.000 lei. 

 

7. Eligibilitatea proiectelor 
Finanţarea proiectelor - finanțarea asigurată de Consiliul Judeţean Harghita va fi de maxim 
90% din bugetul total al proiectului. Contribuţia proprie obligatorie va fi de minim 10% din 
bugetul total al proiectului.  
Finanțarea proiectelor se va realiza pe baza contractului de finanțare nerambursabilă 
încheiat între Beneficiar şi Consiliul Judeţean Harghita (conform Anexei nr. 2.3 a prezentei 

hotărâri), în 2 exemplare, din care un exemplar rămâne la beneficiar, un exemplar la 
Direcţia generală programe și proiecte al Consiliului Judeţean Harghita. 
Finanţarea proiectelor se face prin decontare ulterioară, în baza contractului de finanţare 
nerambursabilă şi a documentelor justificative de decontare, care trebuie prezentate atât 
pentru partea de cheltuieli efectuate din finanţarea nerambursabilă, cât şi pentru partea 
de cheltuieli efectuate din contribuţia proprie a solicitantului. 

Cererile de finanţare primite vor fi prelucrate de către Comisia de evaluare/selectare 
numită de Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin dispoziție, care răspunde pentru 
îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate. 
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Cheltuieli eligibile:  
Cheltuieli privind cazarea: Cheltuielile de cazare se pot efectua pe cât posibil pentru 
servicii de cazare în regim de 2 stele. 
 
Cheltuieli de transport şi servicii de transport: Această categorie cuprinde cheltuielile 
privind biletele şi abonamentele de transport, bonuri fiscale de benzină/combustibil, 
cheltuielile privind transportul persoanelor, echipamentelor şi materialelor. 
Transportul se va realiza pe cât posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport existente, 
la clasa a II-a. 
În cazul efectuării transportului cu autoturism proprietate personală se pot deconta 7,5 l 
combustibil la 100 de km parcurşi pe distanţa/ruta cea mai scurtă și 5,5 lei/km în cazul 
efectuării transportului cu autobuz. 

 
Cheltuieli privind serviciile: 
Servicii de închiriere: închirieri echipamente, mijloace de transport, săli/spații pentru 
organizarea diferitelor acţiuni (conferinţe, seminarii, cursuri, expozitii, etc.).  
Servicii de publicitate: editarea şi tipărirea unor panouri de informare și indicatoare 
turistice, publicaţii – broşuri, pliante, afişe, hărți, cărți, bannere, etc. –, traducerea şi 
tehnoredactarea unor materiale, realizare de filme, developări fotografii, acţiuni 
promoţionale şi anunțuri publicitare. Din suma de finanţare acordată se va putea cheltui 
un procent de 5% pentru cheltuieli de comunicare: anunţuri publicitare, conferinţe de 
presă, filme, inscripţionare echipamente, etc. 
Servicii de digitalizare – digitalizarea traseelor turistice. 
 

Cheltuieli privind materialele consumabile şi echipamentele: rechizite de birou, materiale 
didactice, materiale de promovare, materiale, bunuri şi echipamente necesare pentru 
derularea proiectului, etc. 
 
Restul categoriilor de cheltuieli sunt neeligibile în cadrul „Programului anual de colaborare 
a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate turistică din judeţul 
Harghita”. Cheltuielile neeligibile necesare pentru derularea proiectului pot fi acoperite din 

contribuţia proprie, bugetul cererii de finanțare putându-se fi modifica/completa în acest 
sens de către solicitant fără aprobarea prealabilă a finanţatorului.  
Cheltuielile eligibile trebuie să fie justificate şi oportune, în conformitate cu obiectivele 
programului/proiectului formulate în cererea de finanţare și metodologia de decontare. 

 
8. Perioada de desfășurare a programului 
În cadrul programului, implementarea proiectelor trebuie să se desfășoare în anul bugetar 
2021, activităţile proiectelor trebuie să fie derulate în perioada următoare semnării 
contractului de finanțare nerambursabilă, iar proiectele trebuie să fie decontate conform 
contractului de finanțare nerambursabilă și metodologia de finanțare. 

 
9. Rezultate obţinute 
În cadrul Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi 
fundaţiile cu activitate de turism din judeţul Harghita din anul 2020 au fost depuse 23 
proiecte, au câștigat 12 proiecte din care au fost implementate 11 proiecte, în cadrul 
cărora s-au elaborat 2 pachete de programe și destinații turistice, la Peștera Súgó s-a 
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derulat o campanie de promovare a speoturismului din Ținutul Secuiesc, s-a amenajat 2 
parcuri tematice, s-a amenajat cca. 70 km trasee de cicloturism și cca. 100 km trasee 
turistice, trasee de escaladă și trasee turistice de pelerinaj, s-au reamenajat 2 izvoare. 
 
10. Rezultate aşteptate 

Prin acţiunile şi activităţile derulate în cadrul programului, prin sprijinirea acelor activităţi 
care se derulează la nivel judeţean, conform strategiei turistice, va consolida 
competitivitatea şi atractivitatea turistică a județului, va valorifica potențialul de resurse 
naturale existente (peșteri, ape minerale, rezervații naturale) și va promova obiectivele 
naturale în scopul dezvoltării ecoturismului, va valorifica potențialul turistic montan prin 
crearea condițiilor necesare pentru organizarea și dezvoltarea turismului activ a judeţului 
Harghita şi va creşte şi numărul turiştilor care vizitează judeţul nostru,  
 
11. Indicatori de rezultate 
- număr de proiecte depuse 
- număr de proiecte realizate 
- număr de acţiuni şi lucrări demarate 
- număr de parteneriate înfiinţate 

- număr participanți la diferite acţiuni 
 

12. Indicatori de eficiență 
- cel puţin 15 proiecte depuse în cadrul programului în urma anunţului de participare - 

proiecte implementate cel puțin 80% din proiectele selectate pentru finanțare 
 

______________, _______________________ 
 
   PREŞEDINTE       VICEPREŞEDINTE                   DIRECTOR GENERAL 
BORBOLY CSABA  BÍRÓ BARNA BOTOND           ZONDA ERIKA 

 
 
                Întocmit, 
         Salamon Andrea 


	______________, _______________________

