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

 
 
 

Program anual de finanţare a  activităţilor de tineret din 
judeţul Harghita pe anul 2021 

 

 
Descrierea programului 

 
 
1. Autoritatea finanțatoare: 

Judeţul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, ca organ al autorității administrației publice 
județene, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr.5,  cod poșta l 530140. 
 
2. Denumirea programului: 

Program anual de finanţare a activităţilor de tineret din judeţul Harghita pe anul 2021. 
  
3. Scopul programului: 

Consiliul Judeţean Harghita consideră importantă şi oportună sprijinirea tinerilor şi iniţiativelor 
acestora în vederea devenirii lor ca cetăţeni activi în procesul de dezvoltare a comunităţilor 
locale.  
Consiliul Județean Harghita acordă deosebită atenție pentru sprijinirea activităților de tineret din 
județ prin asigurarea unui viitor mai sigur tinerei generații prin programele destinate tineretului. 
Se pune un accent deosebit pe toate programele care vor avea ca scop atât dezvoltarea 
personalității tinerilor, petrecerea în mod util a timpului liber, cât și participarea tinerilor în 
activitățile  comunității.  
Problemele tinerilor din judeţul Harghita se pot rezolva prin proiectele specifice ale asociaţi ilor 
şi fundaţiilor de tineret, o parte semnificativă a tineretului şi nu numai, va fi beneficiarul unor 
programe concrete privind dezvoltarea aptitudinilor şi personalităţii lor. 
 
4. Activități finanțate: 
 
Activităţi pentru care se acordă finanţare nerambursabilă :  

 Organizarea taberelor tematice pentru tineri talentați;  

 Organizarea activităților de sprijinire în vederea finalizării cu succes a examenelor de 
absolvire și bacalaureat; 

 Organizarea taberelor de schimb pentru copii și tineri;  
 Dezvoltarea școlii didactice - achiziționarea materialelor didactice (sub 2500 lei/bucată);  
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 Editarea și tipărirea materialelor de specialitate (cărți, broșuri , etc.) în domeniul 
învățământului profesional; 

 Diverse activităţi destinate tinerilor derulate în parteneriat cu organizaţiile şi instituţiile 
comunităţilor cu tradiţii culturale, istorice, etnografice  ca al judeţului Harghita;  

 Achiziționarea mijloacelor, echipamentelor, auxiliarelor, softurilor si consumabilelor 

specifice dezvoltarii competențelor individuale ale elevilor cu CES; 

 Sprijinirea desfășurării activităților complementare/suplimentare de dezvoltare a 
elevilor cu CES; 

 Organizarea diferitelor concursuri şcolare pentru elevi şi preşcolari; 
 Organizarea activităţilor ştiinţifice;  
 Asigurarea cheltuielilor de transport în cazul organizării programelor în școli, privind 

educația pentru sănătate în vederea asigurării șansei pentru elevi de a practica sport;  

 Susținerea activității de voluntariat și practică pentru elevi, studenți;  
 Susținerea tinerilor în dobândirea aptitudinilor în domeniul gastronomiei prin 

achiziționarea echipamentelor adecvate (sub 2500 lei/bucată);  

 Susținerea tinerilor în dobândirea aptitudinilor și îndeletniciri practice a elevilor din 
clasele V-VIII, prin achiziționarea echipamentelor adecvate (sub 2500 lei/buc);  

 Organizarea unor schimburi de experiențe profesionale (vizitarea fermelor și a 
fabricilor); 

 Sprijinirea activităților de orientare școlară, profesională; 
 Susținerea activităților ”Școală după școală” care oferă activităţi educative, recreative, 

de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a 
învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială, organizat conform OMEN nr. 

5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului ” Scoală după 
școală”; 

 Susținerea activităților desfășurate în cadrul programului ”Școala de pădure”; 

 Susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferit e 
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. 
 
 
 
 



 3 

5. Beneficiarii programului 
Beneficiarii programului vor fi persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori 
fundaţii, care desfășoară activități în domeniul tineret pe raza administrativ-teritorială a 
judeţului Harghita sau culte religioase – constituite conform legii. 

 
6. Bugetul programului 

În baza prevederilor Anexei nr. … la Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. …./2021, 
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). 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 la prezenta hotărâre), în 2 
exemplare, din care un exemplar rămâne la beneficiar, un exemplar la Direcţia generală 
programe și proiecte a Consiliului Județean 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 finanțarea nerambursabilă cât și prin cheltuieli 
efectuate din contribuția proprie a solicitantului și alte surse de finanțare. 
Cererile de finanţare primite vor fi examinate 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 servicii de cazare în regim de 2 stele. 
 
Aprovizionare hrană: 
Cheltuieli privind achiziţionarea alimentelor şi materialelor necesare pentru pregătirea 
gustărilor sau pentru pregătirea pachetelor de hrană. 
 
Cheltuieli pentru onorarii și serviciile de consultanță: 
Această categorie cuprinde onorariile profesorilor la organizarea activităților de sprijinire în 
vederea finalizării cu succes a examenelor de absolvire și bacalaureat , la organizarea taberelor 
tematice,  la susținerea activităților desfășurate în cadrul programului ”Școala de pădure”,  la 
susținerea activităților ”Școală după școală” care oferă activităţi educative, recreative, de timp 

liber și la susținerea activităților complementare/suplimentare de dezvoltare a elevilor cu CES;   
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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 maxim 5,5 lei/km în cazul 
efectuării transportului cu autobuz. 
 

Cheltuieli privind serviciile: 
Servicii de închiriere: închirieri echipamente, săli/spații pentru organizarea diferitelor acţiuni 
(conferinţe, seminarii, cursuri, expozitii, spectacole), 
Servicii de publicitate: editarea şi tipărirea unor publicaţii – broşuri, pliante, afişe, diplome, 
cărți, bannere, etc. –, traducerea şi tehnoredactarea unor materiale de publicitate şi de 
promovare, 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: cheltuieli de inscripționare,  anunţuri publicitare, conferinţe de presă, 
filme, inscripţionare echipamente, etc. 
 
Cheltuieli privind materialele consumabile: rechizite de birou, materiale de promovare, caiete 
de lucru, premii etc. 
 

Cheltuieli privind echipamentele: materiale didactice, echipamente necesare la derularea 
programului gastronomic, banc de lucru mobil cu dotări pentru demonstrații culinare (sub 2500 
lei), echipamente necesare în dobândirea aptitudinilor și îndeletniciri practice a elevilor din 
clasele V-VIII de ex. pentru prelucrarea ușoară a lemnului - fierăstrău, pentru dezvoltarea 
competențelor de asamblare, competențelor mecanice - mașini de înșurubat manual etc., 
echipamente, auxiliare, softuri si consumabile specifice dezvoltării competențelor individuale 
ale elevilor cu CES. 
 
Restul categoriilor de cheltuieli sunt neeligibile în cadrul „Programului anual de finanţare a 
activităţilor de tineret din judeţul Harghita”, pe anul 2021. 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 finanațare putându-se fi modificat 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, activitățile proiectelor trebuie să fie derulate în perioada următoare semnării 
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contractului de finanțare nerambursabilă, iar proiectele trebuie să fie decontate conform 
contractului de finanțare nerambursabilă și metodologia de decontare. 
 
9. Rezultate obţinute 

În anul 2020, în cadrul programului anual de finanţare a  activităţilor  de tineret din judeţul 
Harghita au fost depuse un număr de 106 de cereri de finanțare nerambursabilă, 82 de cereri 
au fost declarate câștigătoare, din care s-au implementat 59 de proiecte, suma contractată 
pentru cofinanțare la acest program fiind de 250.000 lei. 
 
În cadrul acestor proiecte au fost finanțate următoarele:  

 Organizarea taberelor tematice pentru tineri talentați: 21 proiecte 

 Organizarea activităților de sprijinire în vederea finalizării cu succes a examenelor de 
absolvire și bacalaureat: 3 proiecte 

 Organizarea taberelor de schimb pentru copii și tineri:  1 proiect 

 Dezvoltarea școlii didactice - achiziționarea materialelor didactice (sub 2500 lei/bucată): 
9 proiecte 

 Organizarea diferitelor concursuri şcolare pentru elevi şi preşcolari : 10 proiecte 

 Susținerea activității de voluntariat și practică pentru elevi, studenți : 3 proiecte 

 Susținerea tinerilor în dobândirea aptitudinilor în domeniul gastronomiei prin 
achiziționarea echipamentelor adecvate (sub 2500 lei/bucată): 2 proiect 

 Susținerea tinerilor în dobândirea aptitudinilor și îndeletniciri practice a elevilor din 
clasele V-VIII, prin achiziționarea echipamentelor adecvate (sub 2500 lei/buc): 5 

proiecte 

 Sprijinirea activităților de orientare școlară, profesională: 2 proiect 

 Susținerea activităților ”Școală după școală” care oferă activităţi educative, recreative, 
de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a 
învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială, organizat conform OMEN nr. 
5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului ” Scoală după 
școală”: 3 proiecte 

 

10. Rezultate aşteptate: Prin acțiunile și activitățile derulate în cadrul programului  pentru 

tineri, se creează cadrul necesar desfășurării unor programe și activități desfășurate în folosul și 
beneficiul acestora. Prin participarea lor la diferitele tabere și concursuri, precum și la activități 
științifice, tinerii vor avea posibilitatea de a dobândi experiență în domenii precum: știință, 
gastronomie, cultură, istorie, etnografie. Activitățile organizate pentru sprijinirea finalizării cu 
succes a examenelor de absolvire și bacalaureat vor avea drept rezultat creșterea capacității 
tinerilor de a aborda și această provocare a vieții.  
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11. Indicatori de rezultate 
- număr de proiecte depuse  
- număr de proiecte realizate  
- număr de parteneriate înfiinţate 

- număr de participanţi la diferite acţiuni 
- numărul elevilor sprijiniți 

 
12. Indicatori de eficiență 
- cel puţin 120 proiecte depuse în cadrul programului în urma anunţului de participare 
- proiecte implementate cel puțin 85% din proiectele selectate pentru finanțare 

____________________________________________________________________ 
Miercurea Ciuc, ……………………..2021 
 
     PREȘEDINTE 
     Borboly Csaba 
 

 
VICEPREŞEDINTE          DIRECTOR GENERAL 
Bíró Barna Botond              Zonda Erika 
 
 
 
 

            Întocmit, 
            Ferencz Judit 
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