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ROMANIA
CONSILIUL IUDETEAN COVASNA

HOTARAREA Nr.  A 12022

pentru aprobarea Programului anual gi a anunfului de participare privind finanlarea
nerambursabili din fonduri publice a programelor, proiectelor gi acfiunilor culturale,

pentru activitifi educativ gtiinfifice, de recreere, de tineret gi sportive, sprijinul
financiar acordat unitifilor de cult din bugetul iudelului Covasna pe anul 2022,

conform Legii nr. 350/2005

Consiliul Judefean Covasna,
intrunit in sedinla sa ordinard din data de 27 ianuarie 2022,

analizAnd Referatul de aprobare al Pregedintelui Consiliului Judelean Covasna
privind aprobarea Programului anual gi a anunfului de participare privind finantarea
nerambursabild din fonduri publice a programelor, proiectelor gi acfiunilor culturale,
pentru activitdfi educativ gtiinfifice, de recreere, de tineret gi sportive, sprijinul financiar
acordat unitdfilor de cult din bugetul judefului Covasna pe anul 2022, conform Legii nr.
35012005,

v6,zdnd Raportul Directiei Economice, precum si avizele comisiilor de specialitate
din cadrul Consiliului ]udefean Covasna,

avAnd in vedere:
- Legea nr.6912000 a educafiei fizice qi sportului, cu modificdrile gi completdrile

ulterioare;
- Legea nr. 35012005 privind regimul finantdrilor nerambursabile din fonduri

publice alocate pentru activitifi nonprofit de interes general, cu modificdrile gi

completirile ulterioare;
- Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificirile 9i

completdrile ulterioare;
- Legea tinerilor nr.35012006, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Ordonanla Guvernului nr. 5U1998 privind imbundtdlirea sistemului de

finantare a programelor, proiectelor gi acfiunilor culfurale, aprobatd cu modificdri si
completdri prin Legea nr.24512001, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

- Ordonanla Guvernului m. 8212001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitdfile de cult aparfinAnd cultelor religioase recunoscute din
RomAnia republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

- Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanlei Guvernului
nr. 8212001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitdlile de cult
aparfinAnd cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobate prin HotdrArea
Guvernului nr. '1.47012002, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

- Ordinul ministrului tineretului gi sportului nr. 66412018 privind finantarea din
fonduri publice a proiectelor gi programelor sportive, cu modificdrile gi completirile
ulterioare;
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in baza art. 173 alin. (1) lit. b) gi in temeiul art. 182 alin. (1) din Ordonanla de
urgenfd a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare,

HorAnAgrn:

Art. L. Se aprobd Programul anual gi anunful de participare privind finanlarea
nerambursabild din fonduri publice a programelor, proiectelor gi acfiunilor culturale,
pentru activitdfi educativ gtiinfifice, de recreere, de tineret gi sportive, sprijinul financiar
acordat unitdlilor de cult din bugetul judelului Covasna pe anul 2022, conform Legii nr.
35012005, conform anexei care face parte integrantd din prezenta hotdrAre.

Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se insdrcineazd
Pregedintele Consiliului Judelean Covasna si Directia Economicd din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului judelean Covasna.

Sita Buzdului,2T ianuarie 2022.

Contrasemneazi:
p. ali

Prezenta hotirAre se difuzeazi astfel

- 1 ex. la Institulia Prefectului - Judetul Covasna
- 1 ex.la Compartimentul administralie publici;
- 1 ex. la Direclia Economicd;
- 1 ex la Biroul invdfdmAnt, culturi, sdndtate, relalii cu O.N.G.
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otirArea rrt. l\ Dozz

Program anual qi anunf de participare pri ila din fonduri
publice a programelor, proiectelor gi acfiunilor educativ-gtiintifice,

de recreere, de tineret gi sportive, sprijinul financiar de cult din bugetul

iudefului Covasna, pe anul 2022, conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanfirilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitili nonprofit de interes general, cu

modificirile qi completdrile ulterioare

Program anual pentru acordarea finanfirilor nerambursabile

Programul pentru acordarea finanfirilor nerambursabile este valabil pentru anul2022.
Autoritatea finanfatoare: judeful Covasna, prin Consiliul Judefean Covasna, cu sediul in

municipiul SfAntu Gheorghe, Piafa Libertilii, nr. 4, judeful Covasna, acordd finanldri
nerambursabile pentru activitifi nonprofit de interes general, in conformitate cu prevederile Legii
nr.35012005 privind regimul finanfirilor din fonduri publice alocate pentru activitifi nonprofit de
interes general, cu modificdrile 9i completirile ulterioare. Domeniile de intervenfie selectate sunt:
culturd gi religie, activitdfi educativ-gtiintifice de recreere, sportive gi de tineret.

Beneficiari direcfi: persoane fizice sau persouu:le juridice fird scop patrimonial - asociafii ori
fundafii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii.

Procedura aplicatd: finanfarea nerambursabild acordatd din fonduri publice unui beneficiar
se va face in baza unui contract de finanfare nerambursabild incheiat intre judepl Covasna gi

beneficiar, in urma aplicirii procedurii selecfiei publice de proiecte.
Bugetul finanldrii nerambursabile aprobat prin HotdrArea Consiliului Judefean Covasna

nr. ...... 127.0L.2022 este de 3.350.000 lei, defalcat pe domenii de activitate astfel: 200.000 lei pentru
sport 150.000 lei pentru tineret, 500.000lei pentru culturd, 500.000lei pentru recreere, 2.000.000 lei
pentru susfinerea cultelor.

Prevederi finale: Programul anual gi Anunful de participare la selecfia de proiecte se publicd
in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea aYI-a, intr-un cotidian central, in doud cotidiene locale gi

pe site-ul autoritdlii publice finanfatoare: www.kvmt.ro.

Anun! de participare

Consiliul Judefean Covasna anunfd concurs de proiecte in baza Legii nr. 35012005 privind
regimul finan(irilor din fonduri publice alocate pentru activitili nonprofit de interes general, cu
modificdrile 9i completdrile ulterioare, pentru proiectele desfdgurate ftr perioada 01.04-30.1'1..2022,

pentru programele, proiectele gi acfiunile culturale, educativ-gtiinfific, de recreere, de tineret gi

sportive, sprijinul financiar acordat unitdfilor de cult la urmitoarele domenii:

I. Cofinanlarea proiectelor qi programelor culturale, educativ-gtiinfifice gi de recreere.

II. Cofinanfarea proiectelor gi programelor culturale, educativ-gtiinlifice gi de recreere

derulate de organizalii de tineret. Suma maximd atribuitd 10.000lei.
III. Cofinan[area programelor care vizeazd promovarea, prezentarea, pdstrarea, ocrotirea,

conservarea, protecfia qi popularizarea valorilor, a patrimoniului cultural gi istoric, a portului
popular din jude!.

IV. Cofinanlarea proiectelor gi programelor culturale organizate cu ocazia unor aniversdri
semnificative.



V. Cofinan{area unor proiecte de editare a materialelor de

judefului, a unor localitili sau microregiuni.
VI. Cofinanfarea proiectelor sportive inifiate de cdtre structurile

asocialiile pe ramurd de sport judefene.

VII. Cofinalarea activitdlii de asistenfd comunitard a localitdqilor izolate.

VIII. Completarea fondurilor proprii ale unitdlilor de cult destinate:
a) intrefinerii gi funcliondrii unitdfilor de cult fdrh venituri sau cu venituri mici;
b) construirii, in condiliile aprobf,rii documentafiilor tehnico-economice potrivit

reglementdrilor in vigoare, precum gi repardrii ldcagurilor de culU

c) conservdrii gi intrefinerii bunurilor de patrimoniu aparfin6nd cultelor religioase;

d) desfdgurdrii unor activitdfl de asistenfi sociald gi medicald ale unitdlilor de cult (activitifi
autorizate);

e) amenajdrii qi intrefinerii muzeelor cultural-religioase;
f) construirii, amenajdrii gi repardrii clddirilor avAnd destinatia de asezdminte de asistentd

sociali gi medicali ale unitdfilor de cult;
g) construirii si repardrii, in condiliile aprobdrii documenta{iilor tehnico-economice potrivit

reglementdrilor in vigoare, a sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, afectate

de calamitifi nafurale, precum inundafii, viifuri, cutremure, incendii sau alte catastrofe nafurale;
Au prioritate proiectele depuse pentru restaurarea bunurilor de patrimoniu.

Solicitanlii pentru domeniile L-VIIL trebuie sd fie persoane fizice sau persoane juridice fdri
scop patrimonial - asociafii ori fundalii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute

conform legii.
Sprijinul minim acordat la toate proiectele este de 1.000 lei, iar aportul propriu necesar este

de minim 10% din valoarea sumei acordate.

Un solicitant poate sd depuni cel mult 3 proiecte.

La elaborarea documentafiilor gi la derularea finanlirii se vor avea it vedere prevederile
Legii nr. 350/2005 privind regimul finanfirilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activitdfi nonprofit de interes general, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

La prezentarea proiectelor privind programele gi proiectele culturale, educativ-gtiinlifice, de

recreere gi de tineret se vor avea in vedere prevederile O.G. nr. 51.11998 privind imbundtdfirea
sistemului de finan(are a programelor gi proiectelor culturale, aprobatd cu modificiri si completdri
prin Legea nr. 24512001, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, respectiv prevederile Legii
tinerilor nr. 350/2006, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

La proiectele pentru programe gi manifestdri sportive se vor avea in vedere prevederile Legii
nr. 6912000 a educafiei fizice gi sportului, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, HotirArii
Guvemului nr. 1.44712007 privtnd aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivi, cu

modificirile gi completdrile ulterioare, Ordinului ministrului tineretului gi sportului nr. 66412018

privind finan{area din fonduri publice a proiectelor gi programelor sportive, cu modificirile gi

completirile ulterioare.
Finanlarea cheltuielilor institufiilor de cult se realizeazd conform prevederilor Ordonanlei

Guvemului nr. 8212001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitdlile de cult
aparlin6nd cultelor religioase recunoscute din RomAnia, aprobatf, cu modificiri si completdri prin
Legea nr. '1,2fl2002, republicati, cu modificdrile gi completdrile ulterioare gi Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanlei Guvemului nr. 8212001. privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitifile de cult aparfinAnd cultelor religioase recunoscute

din RomAnia, aprobate prin HotdrArea Guvemului m. 147012002, republicatd, cu modificdrile gi

completirile ulterioare. Documentele solicitate la depunerea cererii de finanlare sunt prevdzute in
art. 14 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvemului nr.

r-)
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8212007 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitdlile
cultelqr religioase recunoscute din RomAnia, aprobate prin HotirArea Guv
republicatd, cu modificirile gi completdrile ulterioare.

Proiectele se depun pini la data de 04.03.2022, orele 13.00.

Proiectele pot fi depuse personal la registratura Consiliului Judelean
prin pogtd

Cererile de finanfare depuse cu intArziere qi cele care nu corespund prezentul anun! nu
vor fi luate in considerare.

Rugim ca solicitanfii si depuni documentafiile astfel ca cele doud exemplare completate
din foaia ,,Actele necesare pentru a participa la licitalie de proiecte" si fie accesibile la
registrare.

Documentalia de proiect va fi depusd indosariati in dosar cu gine.

in cursul procedurii de evaluare a propunerilor de proiecte, autoritatea finanfatoare poate
solicita clarificdri qi cornpletiri ale documentelor depuse de beneficiari pentru verificarea
indeplinirii criteriilor de eligibilitate. Clarificirile gi completirile solicitate de comisia de
selectare se vor inainta in termen de cel mult 5 zile de la data primirii solicitirii. Daci in acest
termen nu se primesc clarificirile solicitate, proiectele respective nu vor fi evaluate de citre
comisie.

Atragem atenlia solicitanfilor cd suma acordati va fi virati de citre consiliul judefean
numai dupi incheierea contractului gi dupi decontare. La o solicitare bine intemeiati se poate
acorda gi sume in avans. Documentafia de decont financiar va cuprinde atit spriiinul acordat cAt

gi aportul propriu.

Cheltuieli eligibile sunt cele stabilite tn reglementdrile legale de mai sus, respectiv cele
precizate in contract.

Nu se admit la justificare facturi emise sau pldtite inainte de data semndrii contractului de
sprijin financiar.

Documentalia de finanfare gi documentafia de decont este anexati prezentei pe suport CD gi

este parte componentd aprezenfului anunf de participare.
Documentalia de finan[are gi documentafia de decont se publicd pe site-ul Consiliului

]udefean Covasna.

Informafii suplimentare pot fi oblinute la Consiliul Judelean Covasna, Biroul invildmAnt,
culturd, sdndtate, relafii cu ONG: 52000& mun. Sfintu Gheorghe, Pia(a Libertdfii nr. 4., tel: 0267

31 3335. e-mail: proiecte@kvmt.ro.

Documentafia poate fi descdrcatd de pe site-ul: www.kvmt.ro din meniul,,Proiecte - Proiecte
CT''.

Programul anual de finanfare, respectiv anunful de participare, se publicd ir Monitorul
Oficial al Rom6niei partea a VI-a.

Bugetul finanldrii nerambursabile aprobat prin HotdrArea Consiliului ]udefean Covasna
nr.......127.01.2022 este de 3.350.000 lei, defalcatpe domenii de activitate astfel:200.000 leipentru
sport, 150.000 lei pentru tineret, 500.000 lei pentru culturi, 500.000lei pentru recreere, 2.000.000lei
pentru sustinerea cultelor.

Finanfarea nerambursabili acordatd din fonduri publice unui beneficiar se va face inbaza
unui contract de finanlare nerambursabili incheiat intre judeful Covasna gi beneficiar, in urma
aplicdrii procedurii selecliei publice de proiecte.

Selecfia ofertelor se reahzeazd de cdtre comisiile de selectie constituite la nivelul Consiliului



Judefean Covasna, conform legislaliei in vigoare.
Perioada de evaluare qi selecfie a proiectelor:07-24.03.2022.
Perioada de implementare a proiectelor: 01.04-30. 1'7.2022

Criterii de evaluare a proiectelor
1. Criteriile de evaluare a proiectelor depuse pentru acordarea de

pentru programele de tineret, educativ-gtiinlifice gi de recreere, culturale
Covasna sunt:

Valoarea in lei a 1 punct, respectiv punctajul minim de finanlare va fi stabilitd de cdtre

Comisia de evaluare in funcfie de bugetul aprobat pentru categoria de programe in cauzd.

a) Programe de tineret
Valoarea minimd de finanfare este de 1.000lei, iar suma maximd atribuitd de 10.000lei.

Suma rezultatd din aaloare punct x puncte acordate se va rotunji la ordinul sutelor la 5.

b) Programe educative-gtiinfifice gi de recreere; Programe culturale
Suma rezultatd din aaloare punct x puncte acordate se va rotunji la ordinul sutelor la 5.

Peste suma astfel rezultatd, pentru programele prioritare conform prevederilor Planului
Potsa - Strategia integratd de dezvoltare a judefului Covasna 2021,-2030 respectiv conform

activitdfilor prioritare pe anul 2022 al Consiliului Judelean Covasna se poate acorda suplimentar

intre 1.000-30.000Iei, in funcfie de importanla programului.
Valoarea minimd de finanlare este de 1.000lei.
2. Criteriile de evaluare a proiectelor depuse pentru acordarea de finantiri nerambursabile

pentru programele sportive din bugetul judefului Covasna sunt:

a

PunctaiCriterii de evaluare
551. Relevanta
301.1 Cat de relevantd este propunerea pentru nevoile specifice judelului

sau zonei?
101.2Cat de relevantd este propunerea pentru nevoile tinta?
101.3 Cat de relevantd este propunerea privind scopul programului 9i

activitdflle finanfate?
51.4 Cat de coerente, necesare qi practice sunt activitdfile propuse?
202. Confinut
102.1, CX de coerent, clar gi realist este conlinuful proiecfului?
102.2In ce mdsurd proiectul confine obiective clare gi realizabile, din care

sd rezulte intr-un mod fird echivoc interesul public judelean, nafional,
intemational?

103. Capacitate de realizare
53.1 Capacitatea de realizare a programului
53.2 Capacitatea de atragere de colaboratori
204. Buget qi eficacitatea costurilor
104.1 In ce mdsura bugetul este clar, realist gi detaliaf in ce mdsuri sunt

necesare cheltuielile propuse pentru implementarea proiectului?
104.2ln ce mdsurd participd beneficiarul sau alli finanfatori la acoperirea

cheltuielilor?
205. Rezultatul/impactul scontat
105.1 Ce rezultate concrete se vor realiza? Cu ce impact?
105.2 Durabilitatea programului sau proiectului propus
125Total puncte
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Nr.
crt.

CRITERIU

i il L t'.,

Relevanfa proiectului sportiv *:*n'q't'

FotbalGradul de vizibilitate al proiectului gi aportul la
dezvoltarea domeniului sportiv local de performanfd

40

Futsal 40

Ciclism 15

Alte ramuri
sportive

10

Cnntinrrtrrl, fl n\rergurn lrroiectrrlrri 70

incadrarea proiectului pe nivele gi in sistem valoric:
local, judefean, interjudefean, nafional, intemafional
,popularitatea ramurii sportive

Fotbal 70

Futsal 40

Ciclism 15

Alte ramuri
sportive

2

Capacitatea de realizare a programului 5

Bugetul si eficacitatea costurilor 5

Rezultatul/impactul proiectului sportiv 30

Rezultatul iniliaiilual oblinut de sportivi in ierarhiile
stabilite la nivel local, judefean, interjudetean, nalional
qi intemafional

Natatie

Tenis de masi 8

Alte ramuri
sportive

5

Rezultatul pe echipe obginut in ierarhiile stabilite la
nivel local, judefean, interjudetean, nalional gi

intemafional

Fotbal 30

Futsal 15

Tenis de masi 8

Alte ramuri
sportive

5

PUNCTAI TOTAL MAXIM 1s0

o

a) Sportul de performan!5

Valoarea in lei a 1 punct, respectiv punctajul minim de finanlare va fi stabilitd de cdtre

Comisia de evaluare in funclie de bugetul aprobat pentru categoria de programe in cauzi.

b) Sportul pentru tofi



Nr.
crt. ft

CRITERIU ilejffie{i{"t'
/mll"tl

i

la

1

Gradul de vizibilitate al proiectului gi aportul la dezvoltarea d

sportiv local

Relevanfa proiectului sportiv

\'t:$tg=;-r;
2 Confinutul, anvergura proiectului

25tncadrarea proiectului pe nivele gi in sistem valoric: local, judefean,

interjudetean, nafional, intemafionaf numir estimat de participanfi,
numdr estimat de beneficiari indirecti

50Susfinerea proiectelor cluburilor sportive

Capacitatea de realizare a programului 53

54 Bugetul si eficacitatea costurilor
255 Rezultatul/impactul proiectului sportiv

25Impactul qi rezultatele scontate sunt pozitive gi concludente pentnt
contextul sportiv local

100PUNCTAI TOTAL MAXIM )

Valoarea in lei a 1 puncf respectiv punctajul minim de finanlare va fi stabilitd de citre
Comisia de evaluare in funclie de bugetul aprobat pentru categoria de programe in cauz6.

Valoarea minimd de finantare este de 1.000lei.

3. Criterii de evaluare a proiectelor pentru acordarea de finanfdri nerambursabile din bugetul
judefului Covasna pentru proiectele depuse de citre unitdfile de cult din judelul Covasna:

Criterii de evaluare Punctaj
maxim

1. Relevanfa 6

1.1 Relevanta propunerii de proiect obiectivelor de dezvoltarea a judefului
Covasna

4

1.2 Cat de relevante sunt obiectivele proiectului in raport cu problema descrisi
(obiective SMART)

2

2. intretinerea Qi funcfionarea unititilor de cult 6

2.l Parohii 2

2.l Protopopiate 4

3. Construirea precum gi repararea licaqurilor de cult 40

3.1 Construire ldcag de cult - in curs de execufie 5

Construire ldcaq de cult - lucrdri nelncepute 10

3.1 Lucrare de consolidare gi repara{ie capitald 5

3.2 Lucrare de finisaj 5

3.3 Construire gi reparare case de rugiciuni 10

3.4 Restaurare componente artistice: picfurd, elemente piatrd, lemn etc. 5

4. Conservarea qi intrefinerea bunurilor de patrimoniu L5

4.1 Patrimoniu de importanli judeleand 10

4.2 Patrimoniu de importanld nalionald 5

5. Metodologie (Cit de coerent este continutul proiectului?) 6

5.1 Costurile sunt realiste (corect estimate), suficiente gi necesare pentru
implementarea proiectului

2



5.2 Bugetul respectd modelul standard gi este corect calculat ,4. 6Mi;
5.3 Valoarea totald a proiectului se incadreazdin limitele stabilite pentru ffi
6. Desfigurarea unor activiteti de asistenti sociali Rl1 iffii:+ /
6.1 Programe sociale sau medicale atestate \ t(fi.e'l] .

7. Cuantumul din valoarea totali a u1: rpo*fti'
> 10 - <15% \ **gF
>15 - <25 % 2

>25 - <50 % 5

>50% 9

Valoarea in lei a 1 punct, respectiv punctajul minim de finanlare va fi stabilitd de cdtre
Comisia de evaluare in funcfie de bugetul aprobat pentru categoria de programe in cauzd.

Valoarea minimi de finantare este de 1.000lei.
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