
  

 

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

Program anual de sprijin al asociaţiilor pompierilor voluntari  
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 sprijin al asociaţiilor pompierilor voluntari din judeţul Harghita pe anul 
2021. 
 

3. Scopul programului: 
Scopul programului este sprijinirea şi stimularea activităţii asociaţiilor care execută acţiuni 
de prevenire, intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor 
şi ocrotirea populației şi a bunurilor periclitate în situaţii de urgenţă. 
Acest scop este inclus în Strategia de Dezvoltare Economică – Harghita 2030, punctul 1. 
Extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de bază din mediul urban şi rural, 
ca suport pentru dezvoltarea economică a judeţului, 4. Dezvoltarea zonelor rurale pentru 

reducerea decalajelor economice şi sociale majore faţă de mediul urban - care își propune 
să consolideze structura de servicii care asigură siguranța locuitorilor și, mai mult decât 
atât, să adapteze aceste servicii la nevoile specifice ale beneficiarilor de servicii de 
siguranță civilă.  
 
4. Activităţi finanţate: 

Consiliul Judeţean Harghita acordă sprijin financiar pe bază de selecţie de proiecte pentru 
următoarele activităţi:  
a.) sprijinirea organizării evenimentelor, festivalurilor, conferinţelor, programelor de 
prevenire, acţiunilor, concursurilor specifice organizate pentru pompierii voluntari și 
pentru tineri; 
b.) sprijinirea relațiilor de cooperare națională și internațională privind organizarea unor 
schimburi de experiență, evenimente, festivaluri, conferinţe, cursuri de pregătire, etc. 
destinate pompierilor voluntari; 
c.) sprijinirea organizării diferitelor programe legate de educația tinerilor în domeniul 
activităților pompierilor voluntari; 
d.) sprijinirea achiziţionării uniformelor şi echipamentelor de protecţie pentru pompierii 
voluntari (sub 2.500 lei fiecare component); 



  

 

e.) spijinirea achiziționării de echipamente  de stingere a incendiilor pentru pompierii 
voluntari - exemplu: hidrant, motoferăstrău, cutie hidrant, furtun refulare, reducție, scări, 
topoare, lopeți, etc. (sub 2.500 lei fiecare component); 
f.) sprijinirea participării pompierilor voluntari la cursurile de pregătire; 

g.) editarea și tipărirea unor publicații, broșuri, manuale, pliante, afișe de informare și 
educare pentru activități de educare a populației; 
h.) susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse la diferite organisme de 
finanțare; 
 
Nu se acordă finanțări 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 asociaţiile pompierilor voluntari sau persoane juridice fără scop 
patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii – constituite conform legii, care desfășoară 
acţiuni de prevenire, ocrotirea populației, intervenţie, servicii de urgenţă voluntare pe 
raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita. 

 
6. Finanțarea programului:  
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, bugetul programului este de 400.000 lei. 
 

7. Eligibilitatea proiectelor: 
Finanţarea proiectelor - finanțarea asigurată de Consiliul Judeţean Harghita va fi de maxim 
90% din bugetul total al proiectului. Diferenţa de minim 10% din valoarea proiectului 
trebuie să fie asigurată de către solicitant (Contribuţie proprie şi alte surse de finanţare). 
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 al prezentei 
hotărâri), în 2 exemplare, din care un exemplar rămâne la beneficiar, un exemplar la 
Direcţia generală programe, proiecte și achiziții publice 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 
cheltuieli efectuate din contribuţia proprie și alte surse de finanțare. 
Cererile de finanţare primite vor fi prelucrate de către Comisia de evaluare/selectare 
numită de Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, care răspunde pentru îndeplinirea 
condiţiilor de eligibilitate. 
 
Cheltuieli eligibile:  
Cheltuieli privind cazarea:  
Cheltuielile de cazare se pot efectua pe cât posibil pentru servici i 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 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 cea mai scurtă și 5,5 lei/km în cazul 
efectuării transportului cu autobuz. 
 
Cheltuieli privind serviciile: 
Servicii de închiriere: închirieri echipamente, săli pentru organizarea diferitelor acţiuni   
(seminarii, cursuri, conferinţe, activităţi de informare şi instruire), etc. 

Servicii de instruire 

Cheltuieli privind onorariile și serviciile de consultanţă: instruire, consultanţă din partea 
unor specialişti pentru organizarea cursurilor și caravanelor, respectiv în educația 
tinerilor. 
Servicii de publicitate: editarea şi tipărirea unor publicaţii – broşuri, pliante, afişe, 
diplome, bannere, etc. –, traducerea şi tehnoredactarea unor materiale de publicitate şi 
de promovare, realizare de filme, developări fotografii, servicii de inscripţionare, 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. 
 

Cheltuieli privind materialele consumabile: rechizite de birou, materiale didactice, 

materiale de promovare,  premii, etc. 
 

Cheltuieli privind bunurile şi echipamentele: 
-  uniforme şi echipamente de protecţie pentru pompierii voluntari (sub 2.500 lei fiecare 

component); 



  

 

- echipamente  de stingere a incendiilor pentru pompierii voluntari - exemplu: 
stingătoare cu pulbere, hidrant, motoferăstrău, cutie hidrant, furtun refulare, reducție, 
racord, țeavă, scări, topoare, lopeți, etc. (sub 2.500 lei fiecare component); 
 

Restul categoriilor de cheltuieli sunt neeligibile în cadrul „Programului anual de sprijin al 
asociaţiilor pompierilor voluntari din judeţul Harghita pe anul 2020”. Cheltuielile 
neeligibile necesare pentru derularea proiectului pot fi acoperite atât din contribuţia 
proprie cât şi din alte surse de finanţare, tabelul de buget al cererii de finanțare putându-
se modificat/completat în acest sens de către solicitant fără aprobarea prealabilă a 
finanţatorului. 
Cheltuielile eligibile trebuie să fie justificate și opurtune, în conformitate cu obiectivile 
programului/ proiectului formulate în cererea de finanțare și metodologia de decontare. 
 
8. Perioada de desfășurare a programului 
În cadrul programului, implementarea proiectelor trebuie să se desfășoare în anul bugetar 
2020, 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 decontare.  
 
Rezultate obţinute 
În cadrul Programului anual de sprijin a asociaţiilor pompierilor voluntari d in judeţul 
Harghita pe anul 2020 din 49 proiecte depuse 8 proiecte au fost declarate neeligibile 

pentru neîndeplinirea cerinţelor minime de calificare, astfel au fost implementate 46 
proiecte, în cadrul cărora s-au organizat un seminar și un concurs pentru echipele 
pompierilor voluntari, respectiv s-au achiziționat 69 costum de protecție, și 174 elemente 
de echipamente de protecție cum urmează: 
 - mască pulmonar 4 bucăți,   
 - bocanci de protecție 42 perechi, 
 - jachetă de protecție 32 bucăți, 
 - pantaloni de protecție 21 bucăți, 
 - cască 25 bucăți, 
 - cizme de protecție 23 perechi, 
 - veston de protecție 10 perechi, 
 - mănuși de protecție 10 perechi. 
 - centură pentru pompieri 7 bucăți.  
Totodată s-au achiziţionat şi echipamente  de stingere a incendiilor: 
-  aparat de respirație 2 bucăți, 
-  butelie din oțel 2 bucăți, 
-  țeavă refulare 5 bucăți, 
-  motopompă 10 bucăţi, 
-  furtun tip C 16 bucăți, 



  

 

-  furtun tip B 9 bucăți,   
-  motoferăstrău 6 bucăți, 
-  generator o bucată, 
-  scară pentru intervenție 3 bucăți, 
-  stație portabilă anlogică 17 bucăți, 
-  bătător mecanic 15 bucăți, 
-  hidrant subteran 10 bucăți, 
-  agregat hidraulic 2 bucăți, 
-  foarfece pentru descarcerare, 
-  Depărtător pentru descarcerare. 

În cadrul Programului anual de sprijin a asociaţiilor pompierilor voluntari d in judeţul 
Harghita pe anul 2020 au fost editate și tipărite 10.000 manuale. 
 
9.  Rezultate aşteptate 
Prin acţiunile şi activităţile derulate în cadrul programului, prin sprijinirea acelor acţiuni 
care se derulează la nivel judeţean se vor îmbunătăţi serviciile de prevenire,  intervenţie 
pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor 
şi a bunurilor periclitate în situaţii de urgenţă. 
 
10.  Indicatori de rezultate 

- număr de proiecte depuse 
- număr de proiecte realizate 

- număr de acţiuni şi evenimente derulate 
- număr de parteneriate înfiinţate 
- număr participanți la diferite acţiuni 
- număr echipamente achiziționate 
- Eficientizarea serviciilor publice 
- Dezvoltarea resurselor umane 

 

11.  Indicatori de eficiență 
- cel puţin 60 proiecte depuse în cadrul programului în urma anunţului de participare 
- proiecte implementate cel puțin 80% din proiectele selectate pentru finanțare. 

___________________, ____________ 2021 
 

PREȘEDINTE      VICEPREŞEDINTE   DIRECTOR GENERAL 

 BORBOLY CSABA      BIRÓ BARNA BOTOND          ZONDA ERIKA 
 
 

                                                               Întocmit, 
                                                              Salamon Endre 


	___________________, ____________ 2021

