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[ Formularul Cererii de finanţare poate fi descărcat şi în format electronic, la adresa 
http://www.inforegio.ro ] 

 

[… 

Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile, recomandările şi explicaţiile1 incluse în acest 
formular, înainte de completare. 

Instrucţiuni privind completarea cererii de finanţare: 

� Pentru a veni în sprijinul solicitantului, la fiecare punct din cererea de finanţare s-a explicat 
modul în care trebuie completată informaţia solicitată; această explicaţie este redactată cu 
caractere italice şi marcata între paranteze dreptunghiulare [  ]. Vă rugăm să citiţi cu 
atenţie explicaţiile înainte de completarea cererii de finanţare! 

� La momentul completării cererii de finanţare, explicaţia marcată între parantezele 
dreptunghiulare trebuie ştearsă 

� Tabelul de pe coperta cererii de finanţare se va completa numai de către organismul 
intermediar. Vă rugăm să nu completaţi, modificaţi sau ştergeţi tabelul! 

 

ATENŢIE: După completare, Cererea de finanţare se va numerota astfel: opisul cererii de 
finanţare va fi pagina nr. 0, iar paginile care urmează vor fi numerotate manual de la 1 la n, în 
ordine crescătoare (unde pagina „n” va reprezenta pagina conţinând Secţiunea 5 din formularul 
standard al Cererii de finanţare, respectiv certificarea cererii), FĂRĂ ANEXE. 

 

Împreună cu acest formular, sunt prevăzute modele şi formulare standard pentru alte documente, 
conform Ghidului solicitantului. Acestea trebuie completate şi ataşate Cererii de finanţare, formând 
anexele solicitate, conform indicaţiilor din Ghidul Solicitantului. 

                                                   

1 Acestea apar în format italic. 
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ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE 

 

Organismul intermediar pentru POR – Agenţia pentru Dezvoltare Regională __________________ 

Nr:  
Înregistrată de:  

 

Cod SMIS:  Semnătura 

 
Data 

 

 
 

TITLUL: SISTEMATIZARE VERTICALĂ ŞI AMENAJĂRI EXTERIOARE LA 
LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN DIN MUNICIPIUL SFÂNTU 
GHEORGHE 

0. INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)  
 

1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL 

1.1. Solicitantul 

Denumirea solicitantului UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ  MUNICIPIUL 
SFÂNTU GHEORGHE 

Codul unic de înregistrare 4404605 

Adresa sediului solicitantului 520008 Sfântu Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 2 Judeţul 
Covasna 

Email info@sepsi.ro 
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Tipul solicitantului  

 unitate administrativ-teritorială (autoritate a 
administraţiei publice locale) 

 

parteneriatelor dintre unităţile administrativ-
teritoriale şi unităţi de învăţământ pre-universitar 
de stat aflate în domeniul public al acestora 

 

 
 
 

1.2. Reprezentantul legal al Solicitantului  

Numele ANTAL A. ÁRPÁD ANDRÁS 

Funcţia Primar 

Numărul de telefon 0267-316957 

Numărul de fax 0267-311243 

Email info@sepsi.ro 

  

1.3. Persoana de contact  

Numele BAKI I. ÉVA 

Funcţia Şef Birou Proiecte 

Numărul de telefon 0267-316957 

Numărul de fax 0267-311243 

Email eva.baki@sepsi.ro 

  

1.4. Persoana responsabilă cu operaţiunile financiare 

Numele VERESS L. ILDIKÓ 

Funcţia Director executiv 

Numărul de telefon 0267-316957 

 

X 
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Numărul de fax 0267-311243 

Email Ildiko.veress@sepsi. 

  

1.5. Banca/Trezoreria 

Denumirea băncii 
(sucursalei) 

Trezoreria Sfântu Gheorghe 

Adresa băncii Str. Bem József nr. 9, 520023 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna 

Codul IBAN RO24TREZ24A650401560102X 

 

2. CEREREA DE FINANŢARE 

2.1. Resursele materiale şi umane implicate în realizarea 
proiectului  

Municipiul Sfântu Gheorghe deţine echipamente IT - calculatoare, imprimante, 
copiatoare - mijloace de transport şi spaţii necesare pentru asigurarea implementării 
proiectului. 

În vederea asigurării implementării proiectului propus Municipiul Sfântu Gheorghe în 
calitate de solicitant va pune la dispoziţia echipei de implementare (şi a consultanţilor şi 
experţilor dacă e cazul) următoarele resurse: 

• 1 birou dotat cu mobilier de birou, 3 calculatoare, 1 imprimantă, 2 imprimante-
copiator, telefon, acces internet; 

• prin secretariatele primăriei se va  asigura primirea şi transmiterea corespondenţei 
aferentă proiectului; 

• va asigura materialele consumabile de birou pe întreaga perioadă a implementării 
proiectului; 

• va pune la dispoziţia echipei de implementare (şi a consultanţilor şi experţilor dacă 
e cazul) un autovehicul; 

• după semnarea contractului de finanţare, prin Dispoziţia primarului se va numi 
echipa de implementare, care va asigura managementul proiectului şi care se 
compune din: 

                     Manager proiect 
                     Asistent manager 
                     Responsabil financiar 
                     Responsabil tehnic 
                     Responsabil cu achiziţiile publice 

 

 

3. DESCRIEREA PROIECTULUI ŞI A ACTIVITĂŢILOR DIN CEREREA DE FINANŢARE  

3.1. Localizarea proiectelor 
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Statul: ROMÂNIA 

Regiunea de dezvoltare: Centru   

Judeţul: Covasna    

Municipiul  Sfântu Gheorghe    

3.2. Descrierea proiectelor  

3.2.1. Obiectivele cererii de finanţare  

 
Obiectivul general al proiectului propus urmăreşte îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie 
la Liceul Teoretic Mikes Kelemen din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru asigurarea unui proces 
educaţional la standarde europene şi creşterii participării populaţiei şcolare la procesul educaţional. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie a Liceului Teoretic Mikes Kelemen din 
Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea şi extinderea facilităţilor de amplasamente 
sportive, amenajarea terenului de joacă şi reabilitarea  amenajărilor exterioare. 

2. Dotarea şi echiparea terenurilor sportive şi a terenului de joacă. 
3. Asigurarea accesului populaţiei şcolare la procesul educaţional prin promovarea egalităţii de 

şanse şi nondiscriminării 

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea obiectivului formulat în cadrul POR, 
Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 – 
„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” prin realizarea îmbunătăţirii 
calităţii infrastructurii de educaţie, a dotării Liceului Teoretic Mikes Kelemen din Municipiul Sfântu 
Gheorghe pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării 
populaţiei la procesul educaţional. 

Rezultatul concret în urma implementării proiectului va consta în existenţa unei unităţi şcolare din 
învăţământul obligatoriu şi liceal, din mediul urban reabilitat şi echipat. 

 
 
 

3.2.2 Contextul proiectelor 

 

Starea, accesabilitatea infrastructurii educaţionale şi a dotărilor aferente contribuie semnificativ la 
realizarea obiectivelor specifice privind asigurarea calităţii şi a accesului la educaţie. Fondurile 
alocate din bugetul de stat şi bugetele locale pentru investiţii în unităţi de învăţământ (cu precădere 
preuniversitar), nu acoperă necesarul de reabilitare a infrastructurii educaţionale din România. 

Principala problemă a infrastructurii de învăţământ o reprezintă lipsa de siguranţă în exploatare 
datorită avariilor suferite de a lungul anilor şi a vechimii clădirilor. O parte din clădiri au fost 
construite în secolul al XVIII-lea, unele concepute iniţial a avea altă destinaţie, transformate şi 
amenajate ulterior cu o structură de rezistenţă şi conformare funcţională rezentând deficienţe 
majore.   

Starea generală precară a clădirilor şi a facilităţilor justifică investiţii pentru consolidarea şi 
modernizarea condiţiilor de rezidentă, pentru infrastructură şi dotări, ceea ce va permite unităţilor 
de învăţământ să-şi îndeplinească rolul în dezvoltarea regională şi naţională. 

Complexul de clădiri a Liceului Teoretic Mikes Kelemen este situat în centrul oraşului pe strada Kriza 
János, colţ cu strada Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe. Suprafaţa totală de teren deţinută 
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de unitatea de învăţământ este de 12.585,35 mp, din care 8.551,76 mp curte, iar 4.033,59 mp 
reprezintă suprafaţa construită, teren ocupat de cele opt corpuri de clădiri ce au ca principală 
destinaţie utilizarea lor ca spaţii de învăţământ, ele găzduind pe lângă sălile de clasă, şi celelalte 
spaţii ale unităţii. În total şcoala dispune de 50 de săli de clasă, respectiv 8 laboratoare şi cabinete 
şcolare, toate în folosinţă. Săli de sport sunt trei la număr, dintre care una funcţionează într-un 
spaţiu improvizat, celelalte două în săli având destinaţia iniţială de sală de sport. Unitatea de 
învăţământ are un atelier şcolar de 141 mp, un cămin pentru 145 de persoane, şi o cantină 
încăpătoare, cu 225 de locuri/serie. 

Învăţământul desfăşurat în cadrul Liceului Teoretic Mikes Kelemen este primar, gimnazial, 
liceal. În anul şcolar 2013-2014 1266 de elevi  în 49 de clase parcurg cursurile învăţământului 
primar, gimnazial, liceal. Personalul didactic este format din 88 de cadre. Planul de şcolarizare 
pentru anul scolar 2013-2014 se prezintă în felul următor: 

 

Nivel 2013-2014 

nr. clase/nr. elevi 

Primar 18/420 

Gimnazial 16/413 

Liceal 15/433 

Total 49/1.266 

Învăţători 18 

Profesori 70 

Total cadre 88 

 

 
 
Pentru a răspunde nevoii acute de specialişti, în conformitate cu demersurile Ministerului de 
Educaţie, în cadrul liceelor din Municipiul sfântu Gheorghe în perioada următoare se va promova  
învăţămâtul profesional şi tehnic. Această situaţie se va resimţi şi în planurile de şcolarizare a 
liceelor teoretice pentru următorii 5 ani. Potrivit proiectului privind planurile de şcolarizare a 
Liceului Teoretic Mikes Kelemen, această prevede o scădere cu aproximativ 20 %  a numărului 
elevilor. Numărul elevilor previzionaţi pentru anul şcolar 2015-2016 – perioada de finalizare a 
proiectului- este de 1.168, valoarea medie previzionată pe următorii 5 ani fiind de 1.109. Conform 
previziunilor în următorii 5 ani gradul de ocupare al infrastructurii educaţionale Liceul Teoretic Mikes 
Kelemen nu va fi mai mic de 80 %. 
 
 

 
Prin lucrările prevăzute în proiect se vor realiza: 

• Terasamente; 
• Sistematizare verticală; 
• Alei pietonale; 
• Amenajare zonă verde; 
• Teren de baschet şi handbal; 

 Valoare la începutul perioadei 
de implementare 

Valoare medie previzionată pe 
următorii 5 ani  

Numărul de elevi ce va beneficia de  
infrastructura de învăţământ 
reabilitate/ modernizate/ echipate 

1.266 1.109 
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• Pista de alergare; 
• Teren de joacă; 
• Împrejmuire tip A; 
• Împrejmuire tip B; 
• Rigole pluviale metalice L=90; 
• Racord canal pluvial; 

 
Având în vedere specificul investiţiilor prevăzute în proiect, prin implementare proiectului nu vor fi 
create noi locuri de muncă. 
Proiectul pentru care se solicită finanţare nu este o componentă a unei iniţiative mai complexe de 
investiţii a solicitantului. 
Nu sunt alte iniţiative complexe/proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul 
prezentei cereri de finanţare. 
 
 

 

3.2.3 Potenţialii beneficiari ai proiectelor   

Grupul ţintă care va beneficia de pe urma realizării proiectului în mod direct: 

 

Elevi, cadre didactice: 

 1168 elevi, fete şi băieţi 

- din învăţământul primar                                        400 de elevi, fete şi băieţi 

 - din invăţământul gimnazial                     363 de elevi, fete şi băieţi 

 - din învăţământul liceal                                                  405 de elevi, fete şi băieţi 

    84 cadre didactice, femei şi bărbaţi 

 

Instituţii de învăţământ: 

 Liceul Teoretic Mikes Kelemen din Municipiul Sfântu Gheorghe 

 

Grupul ţintă care va beneficia de pe urma realizării proiectuluiu în mod indirect:   

 Locuitorii Municipiului Sfântu Gheorghe şi comunelor învecinate 

 

Instituţii publice 

 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Covasna 

 Universităţile şi instituţiile de învăţământ superior, cu precădere cele din Regiunea 7 
Centru 

Totodată vor beneficia în urma acestui proiect instituţiile publice, societăţile economice şi 
organizaţiile din sectorul neguvernamental. Acestea vor putea angaja tineri bine instruiţi, care au 
participat la procesul de învăţământ de înaltă calitate în cadrul Liceului Teoretic Mikes Kelemen din 
Municipiul Sfântu Gheorghe 
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3.3. Calendarul activităţilor cererii de finantare 

 

Anul 1 Anul 2 

Nr. Crt. (Sub)Activitatea Responsabil 
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ACTIVITĂŢI DERULATE DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE 
FINANŢARE  

 1 Numirea echipei de 
implementare 

Primarul municipiului                         

2 Informare şi 
promovare 

Asistent manager                         

2.1 Comunicare prin 
anunţ de presă 
lansarea şi finalizarea  
proiectului 

Asistent manager                         

2.2 Organizarea 
conferinţelor de 
presă 

Asistent manager                         

2.3 Organizarea 
procedurii de achiziţii 
şi atribuirea 
contractului pentru 
realizarea plăcii 
permanente 

Responsabil cu achiziţii                         
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2.4 Confecţionarea şi 
amplasarea plăcii 
permanente 

Asistent manager                         

2.5 Lipirea autocolanter 
pe echipamentele 
procurate prin 
proiect 

Asistent manager                         

3 Executarea lucrărilor 
de construcţii, 
conform contractului 

Responsabil tehnic                         

3.1 Realizarea lucrărilor 
efectuate 
necorespunzător, 
conform contractului 
de lucrări 

Responsabil tehnic                         

3.2 Recepţia la 
terminarea lucrărilor 

Responsabil tehnic                         

4 Organizarea 
procedurii de achiziţii 
pentru serviciile de 
audit 

Responsabil cu achiziţii                         

4.1 Atribuirea 
contractului de 
servicii pentru audit 

Responsabil cu achiziţii                         

4.2 Prestarea serviciului 
de audit- intocmirea 
raportului de audit 
 

Responsabil financiar                         

5 Monitorizarea 
proiectului 

Manager de proiect                         

6 Închiderea proiectului Manager de proiect                         
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3.4. Durata de implementare a activitatilor prevazute in cererea 
de finantare 

 
Durata de implementare a  proiectului este 15 luni de la data semnării contractului de finanţare. 
Perioada de implementare a activităţilor prevăzute în cererea de finanţare nu va depăşi  31.12.2015 
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3.5. Indicatori 

 
 
 
 
 
 

INDICATORI Valoare la începutul 
perioadei de implementare 

Valoare la sfârşitul perioadei 
de implementare  

Rezultat imediat (direct) 

 

  

Unităţi de învăţământ  reabilitate/ 
echipate - infrastructura pentru 
educaţie preuniversitară (nr.), din 
care: 

 
• în mediul urban  
• învăţământ: 
 

• primar şi gimnazial  
 
• liceal  

 

0 

 

 

                  0 

 

0 

0 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

   

Rezultate induse (indirecte) 

(efecte pe termen mediu/lung) 

 

  

Numar elevi inscrisi in  unitatea  de 
invatamant 

1.266 1.168 

Numar elevi  aparţinând grupurilor de 

populaţie dezavantajate  inscrisi în  
unitatea  de învăţământ 

129 75 

Acces crescut la infrastructura 
educaţională reabilitată/dotată (%) 

0 0,08 
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3.6. Sustenabilitatea investitiilor 

 
Sustenabilitatea financiară este asigurată prin bugetul de stat şi bugetele locale, conform Hotărârilor 
ale Cosiliului Local privind aprobarea bugetelor anuale. Conform Hotărârii Consiliului Local  nr. 
23/13.02.2014 privind aprobarea bugetului Municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul 2014, bugetul 
aprobat cuprinde şi bugetul multianual   pe perioada 2015-2016-2017. 

Sustenabilitatea tehnică este asigurată de executantul lucrărilor, prin perioada de garanţie acordată 
lucrărilor, conform contractului de execuţie de lucrări nr. 37003/21.07.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 12, după cum urmează: 

„ 12.1 Perioada de garanţie pentru lucrări este cel înscris în formularul de ofertă şi oferta de preţ, 
anexa la prezentul contract, respectiv 72 luni. 

   12.2 Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor pe ansamblu sau pe 
părţi din lucrare, distincte din punt de vedere fizic şi funţional, până la recepţia finală. 

  12.3 În perioada de garanţie executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a 
executa pe cheltuiale proprie toate lucrările de remediere a defectelor, ori de câte ori este necesar, 
în termen de 3 zile calendaristice de la notificarea comunicată prin scrisoare recomandată cu 
confirmarea de primire, de către achizitor.” 

 
 

3.7. Informare şi publicitate 

În vederea asigurării unei vizibilităţi potrivite şi a promovării adecvate a proiectului şi a rezultatelor 
obţinute prin implementarea proiectului, solicitantul  Municipiul Sfântu Gheorghe va intreprinde 
următoarele măsuri, în conformitate cu prevederile contractuale şi instrucţiunile cuprinse în 
Manualul de Identitate Vizuală, ediţia a IV-a, versiunea consolidată, martie 2013. 

Activitatea de informare şi publicitate Durata estimată / Perioada de 
desfăşurare 

Costuri estimate 
(lei) 

Publicarea anunţurilor de presă la 
începutul şi la  finalizarea proiectului 

Anul 1 luna 1, Anul 2 luna 3 600,00 

Organizarea  conferinţelor de presă la 
lansarea şi finalizarea  proiectului 

Anul 1 luna 1, Anul 2 luna 3 0,00 

Amplasarea plăcii permanente Anul 2 luna 3 /5 ani după 
închiderea proiectului  

400,00 

Autocolante pe echipamente  Anul 2 luna 3 /5 ani după 
închiderea proiectului 

200,00 

Total  1.200,00 
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3.8. ACHIZIŢIILE PUBLICE  

  
Achiziţii publice demarate/ efectuate până la depunerea cererii de finanţare  

Nr. 
crt. Obiectul contractului Valoarea 

contractului (Lei) 

Data 
începerii 

procedurii 

Data 
finalizării 
procedurii 

Procedura 
urmată 

1 DALI, DTAC, documentaţii 
pentru avize  şi alte studii  

13.300,00 11.01.2011 21.02.2011 Achiziţie 
directă 

2 Lucrări de construcţii 699.437,06 08.06.2011 21.07.2011 Cerere de 
ofertă 

3 Asistenţă tehnică –
Diriginte de şantier 

0,9 %  din 
valoarea 

lucrărilor 
contractului de 

execuţie 

10.08.2011 
 
09.01.2014 
 
 

22.08.2011 
 
10.01.2014 

Achiziţie 
directă 

4 Informare şi publicitate-
contract cadru 
(comunicate de presă) 
 

600,00 29.06.2012 02.08.2012 Cerere de 
ofertă 

 
 

Achiziţii publice preconizate după depunerea cererii de finanţare 

Nr. 
crt. Obiectul contractului 

Valoarea estimată 
a contractului 

(Lei) 

Data 
estimativă a 

începerii 
procedurii  
(ex: sem. / 
anul 1) 

Data 
estimativă a 

finalizării 
procedurii 
(ex:sem. I/ 
anul 1) 

Procedura 
propusă  

1 Informare şi publicitate 
(placă şi autocolant) 

600, 00  Sem I An 2 Sem I An 2 Achiziţie 
directă 

2 Audit 25.000,00 Sem I An 2 Sem I An 2 Achiziţie 
directă 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. FINANŢAREA PROIECTELOR 
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4.1. Bugetul CERERII DE FINANŢARE 

Nr. 
crt 

Denumirea capitolelor şi 
subcapitolelor 

Cheltuieli 
neeligibile, 
inclusiv TVA 

Cheltuieli eligibile 

 
TOTAL 
ELIGIBIL TOTAL 

   Baza TVA eligibila   

1 2 3 4 5 6=4+5 7 

1 CAPITOL 1 Cheltuieli pt obţinerea şi amenajarea terenului 

           

1.1 Amenajarea terenului   0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 

1.2 Amenajarea pt protecţia 
mediului  0,00  0,00  0,00 

0,00
 0,00 

  TOTAL CAPITOL 1  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 

2 

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

2.1 Canalizare, alimentare cu 
apă, alimentare cu gaze 
naturale, agent termic, 
energie electrică, 
telecomunicaţii, radio-tv, 
etc   0,00  0,00  0,00 

0,00

 0,00 

   TOTAL CAPITOL 2  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 

3 

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii de teren (geotehnice, 
geologice, topografice, 
hidrologice, 
hidrogeotehnice, 
fotogrammetrice, 
topografice şi de stabilitate 
a terenului)  3.224,00  0,00  0,00 

0,00

 3.224,00 
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3.2 Cheltuieli pt avize, 
acorduri, autorizaţie de 
construire  5.704,00  0,00  0,00 

0,00

 5.704,00 

3.3 Proiectare şi engineering  13.268,00  0,00  0,00 0,00  13.268,00 

3.4 Consultanţă şi expertiză  0.00  0,00  0,00 0,00 0,00  

3.5 Asistenţă tehnică  4.371,00 3.875,00 930,00 4.805,00 9.176,00  

   TOTAL CAPITOL 3 26.567,00  3.875,00  930,00  4.805,00 31.372,00  

4 
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţii 

4.1 Construcţii şi instalaţii 139.624,03  187.710,14  45.050,43  232.760,57 372.384,60  

4.2 Utilaje şi echipamente 
tehnologice şi funcţionale 183.302,53  191.172,29  45.881,35  

237.053,64
420.356,17  

4.3 Dotări 10.540,00  51.630,00  12.391,20  64.021,20 74.561,20  

4.4 Echipamente IT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL CAPITOL 4 333.466,56  430.512,43  103.322,98  533.835,41867.301,97  

5 CAPITOLUL 5   Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  

5.1.1  Lucrări de construcţii  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  

5.1.2 Cheltuieli conexe 
orqanizării de şantier 

0,00  
0,00  0,00  

0,00
0,00  

5.2 Comisioane, taxe, cote 
legale 

3.496,00  
5.597,00  0,00  

5.597,00
9093,00  

5.3 Cheltuieli diverse şi 
neprevăzute  

0,00  
40.000,00  9.600,00  

49.600,00
49.600,00  

  TOTAL CAPITOL 5 3.496,00  45.597,00  9.600,00  55.197,00 58.693,00  

6 

CAPITOLUL 6 Cheltuieli aferente implementării proiectului 
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6.1 Cheltuieli de publicitate şi 
informare   1.200,00  288,00  

1,488,00
1,488,00  

6.2 Cheltuieli de audit 25.000,00  0,00  0,00  0,00 25.000,00  

  TOTAL CAPITOL 6 25.000,  1.200,00  288,00  1.488,00 26.488,00  

I TOTAL cheltuieli 388.529,56  481.184,43  114.140,98  595.325,41983.854,97  

II Alte cheltuieli neeligibile     

III TOTAL GENERAL (I+II) 388.529,56  481.184,43  114.140,98  595.325,41983.854,97  

 

 

 Prezentaţi detalierea surselor de finanţare, conform tabelului: 

NR. CRT. SURSE DE FINANŢARE VALOARE 

I Valoarea totală a cererii de finantare, din 
care : 

 983.854,97  

a. Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent 388.529,56  

b. Valoarea eligibilă     595.325,41 

II Contribuţia proprie, din care : 400.436,07 

a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli 
eligibile  

 11.906,51 

b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli 
neeligibile, inclusiv TVA aferent* 

 388.529,56 

III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 
SOLICITATĂ 

 583.418,90 

 

 
 
 
 
 
 
5. CERTIFICAREA CERERII DE FINANŢARE 
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Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt 
corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectelor de mai sus pentru a 
se derula conform descrierii.  

De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectele ar putea să nu se 
deruleze sau ar putea fi întârziate. 

Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele 
solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respinsă. 

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului Penal. 

 

Data: 

23.05.2014 

Prenumele şi numele:  

ÁRPÁD ANDRÁS ANTAL 

Primar 

 

 Semnătura 

 

 


