
 

 

Program: Numele brandului: Covasna! – INVITAŢIE LA LICITAŢIE 

Scopurile principale ale programului de proiect: 

 Protejarea valorilor, specificaţiilor locale, conştientizarea importanţei conservării 

acestora în cadrul comunităţii locale. Valori locale: culturale, spirituale, economice 

(tradiţii, puncte de atracţie, produse sau servicii locale etc.) 

Scopul finanţării: 

 Atragerea atenţiei asupra valorilor locale. 

 Conştientizarea necesităţii vitale a gestionării valorilor locale din punctul de vedere al 

comunităţii.  

 Sensibilizarea populaţiei la păstrarea banilor la nivel local 

 Promovarea produselor şi serviciilor locale. 

 Consolidarea parteneriatelor locale. 

 Promovarea sentimentului de comunitate în cadrul tinerilor. 

Domeniul ţintă: nu există nici o limitare referitoare la domeniul de activitate. Se va acorda 

prioritate proiectelor care promovează produsele şi serviciile locale. 

Solicitanţi: Organizaţii civice şi profesionale din judeţul Covasna (de exemplu, Camera de 

Comerţ, grupări de afaceri, etc). 

În cadrul evaluării, puncte suplimentare vor fi acordate proiectelor care: 

 Includ activităţi de promovarea produselor şi serviciilor locale; 

 Pun accent pe prezentarea unor exemple pozitive; 

 Implică şi alte surse locale în punerea în aplicare a proiectului; 

 Stimulează cooperarea locală dintre organizaţii non-guvernamentale - întreprinderi - 

instituţii de învăţământ; 

 Transmit un mesaj important în ceea ce priveşte  viitorul comunităţii; 

 Mobilizează şi conştientizează  în privinţa importanţei păstrării banilor la nivel local; 

 oferă o soluţie realistă pentru crearea de locuri de muncă. 

Fondul de finanţare al programului: 30.000 Ron, 

Invitaţia de participare la licitaţie activă: din 25 Februarie 2013. 

Termenul limită de depunere a ofertelor: 25 Martie 2013. 

Anunţarea rezultatelor: 08 Aprilie 2013. 

Perioada de realizare a proiectelor: 01 Aprilie – 31 Mai 2013. 

Data limită de decontare: 30 iunie 2013. 

Plafonul maxim al finanţării: până la 6.000 de lei / aplicaţie 

 



 

 

Programul Numele brandului: Covasna! doreşte să susţină acele proiecte care, prin 

promovarea produselor şi serviciilor locale pot formula strategii viabile de creare a locurilor 

de muncă, şi întăresc imaginea pozitivă de viitor a comunităţii.  

 

I. Dispoziţii generale 

I.1 Condiţiile de acordare a finanţării 

Cererile de finanţare trebuie să fie depuse folosind formularul tipizat, până la termenul limită 

în două copii, îndosariate. 

Anexe necesare: 

 Copia statutului organizaţiei  

 Copia actului constitutiv 

 Copia curentă a certificatului de înregistrare la tribunal 

 Copia  certificatului de înregistrare  financiară 

 Bilanţul pe 2011 al organizaţiei  

 Acorduri, contracte de parteneriat  

Vă rugăm trimiteţi fiecare anexă în câte un exemplar. Documentele oficiale ale 

organizaţiei (statut, certificat de întregistrare la tribunal, act constitutiv) trebuie 

depuse doar în cazul în care acesta esta este primul proiect al organizaţiei depus la 

FCC, în caz contrar, este suficientă o declaraţie semnată de conducătorul organizaţiei. 

Formularul tip de aplicaţie poate fi descărcat de pe pagina de internet a Fundaţiei 

www.hka.ro. Vă rugăm să completaţi formularul tip cu ajutorul calculatorului.  

I.2 Organizaţii care pot aplica 

Pentru obţinerea acestei finanţări pot aplica organizaţiile non-profit care activează pe 

teritoriul judeţului Covasna (asociaţii, fundaţii, uniuni) înregistrate în baza O.G. 26/2000. 

Fiecare organizaţie trebuie să dispună de cont bancar separat, o organizaţie poate 

înainta doar o singură aplicaţie! 

 

I.3 Activităţi excluse: 

 Împrumuturi, investiţii financiare. 

 Parte de activitate a proiectelor în curs de implementare sau deja implementate. 

 Megvalósítás alatt álló vagy már megvalósított pályázatok tevékenységi része. 

 Activităţi ce depăşesc perioada de timp a proiectului. 

http://www.hka.ro/


 

 

I.4 Nu pot fi finanţate: 

 Acele proiecte care nu corespund scopurilor prezentei chemări la licitaţie, care au 

fost înaintate după data limită de depunere a proiectelor, sau care au fost înaintate 

cu documentaţia incompletă; 

 Autorităţi locale, filiale ale oficiilor naţionale; 

 Partide şi organizaţii susţinute de acestea; 

 Sindicatele, precum şi acele organizaţii care beneficiază de finanţare de la centru. 

Condiţii suplimentare stricte: suma pusă la dispoziţie ca finanţare poate fi folosită numai la 

nivel local (prin folosirea produselor şi serviciilor firmelor locale). Nu se vor deconta acele 

cheltuieli care au fost plătite firmelor din afara judeţului Covasna.  

Firmă locală: înregistrată în judeţul Covasna, cu activitate în acest judeţ, cu angajaţi din judeţ. 

Totodata, este obligatorie parteneriatul cu o institutie de invatamant in cadrul programului. 

Termene limită 

Termenul limită de depunere a aplicaţiei: 25 Martie 2012, ora 16.00 p.m. (ora recepţiei) 

Adresa poştală:  

HÁROMSZÉKI KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNY – FUNDATIA COMUNITARA COVASNA 

520019, SF. Gheorghe, Str. Ciucului nr. 47, judeţul Covasna 

Durata evaluării propunerilor, încheierea contractelor: max. 3 săptămâni 

Durata maximă a proiectului este de 2 luni, de la încheierea contractului; nu poate începe 

mai devreme de 1 Aprilie 2013. Data finalizării proiectului: 31 Mai 2013. Proiectul trebuie 

realizat pe teritoriul judeţului Covasna, proiectele pot fi locale sau la nivel judeţean. 

Termenul limită pentru depunerea documentelor de decontare este de 30 Iunie 2013. 

II. Condiţii Financiare 

III.1 Nivelul finanţării:  

 Valoarea totală a programului de proiecte: 30.000 RON 

 Suma maximă aplicabilă: 6.000 RON 

III.2 Dispoziţii referitoare la contribuţia proprie: 

 

Contribuţia proprie a aplicantului trebuie să reprezinte cel puţin 10% din valoarea totală a 

proiectului (contribuţie financiară obligatorie). Aceasta reprezintă o contribuţie financiară la 

bugetul proiectului, şi trebuie dovedită cu facturi la decontarea proiectului. În afară de 

aceasta, în proiect pot fi cuprinse şi contibuţii în natură ale organizaţiei, respectiv contribuţii 



 

 

financiare sau în natură ale partenerilor sau altor sponsori. Vă rugăm să evidenţiati aceste 

contribuţii în rubricile corespunzătoare. Organizaţia poate folosi maxim 15% a sumei 

solicitate pentru costuri administrative.  

III.3 Metoda de finanţare:  

 După încheierea contractului de finanţare, beneficiarii vor primi o pre-finanţare de 

80%. 

 Plata restanţei de 20% se face pe baza raportului final financiar şi de activitate.  

 

III.  Evaluarea proiectelor  

Proiectele trebuie să corespundă cerinţelor formale ale prezentei licitaţii. Aplicanţii care nu 

au folosit formularul tip, nu au inclus anexele cerute sau nu au depus aplicaţia înaintea 

termenului limită vor fi excluşi în mod automat. La recepţie, fiecare proiect primeşte un 

număr (cod) de înregistrare, cu ajutorul căruia va fi identificat pe tot parcursul programului. 

Evaluarea proiectelor se va face pe baza unor criterii stricte, atât din punct de vedere al 

formei, cât şi al conţinutului.  

 

IV.1 Înainte de introducerea aplicaţiei vă rugăm să ţineţi cont de următoarele (criterii 

formale): 

 Durata proiectului este de maxim 2 luni. 

 Data de începere a proiectului nu poate fi înainte de 1 Aprilie 2012, data finalizării 

este 31 Mai 2013.  

 Suma maximă aplicabilă este de 6.000 lei. 

 Valoarea contribuţiei proprii este de min. 10% din valoarea proiectului.  

 Costurile administrative nu pot depăşi 15% din valoarea totală a proiectului. 

 Cheltuielile materiale trebuie să fie de min 50%. 

 Costurile de promovare nu pot depăşi 20% din valoarea totală a proiectului. 

 Respectarea dimensiunilor date. 

 Anexarea formularului de aplicaţie în două exemplare. 

 Anexare documentaţiei oficiale. 

Nerespectarea condiţiilor enumerate mai sus poate conduce la refuzarea proiectului. 

Aplicaţia poate fi depusă în limba maghiară sau română.  

IV.2 Considerentele de conţinut ale evaluării :  

 Utilitatea valorii locale prezentate în proiect, din punctul de vedere al comunităţii 

 Calitatea planului de comunicare 

 Numărul persoanelor incluse în comunicare 

 Eficienţa activităţilor propuse 

 Buget realist 

 Parteneriat real, calitatea parteneriatului 

 Surse atrase 



 

 

 Contribuţie proprie la realizare 

 Exemple de bună practică 

Informaţii suplimentare: la adresa de e-mail hka@hka.ro sau la numărul de telefon a 0267-

351-959, respectiv pe pagina de Internet a organizației www.hka.ro. 

Vă dorim succes!  

mailto:hka@hka.ro
http://www.hka.ro/

