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Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 357 din 2021 

 

Anunț public 

 

În conformitate cu prevederile:  

- Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 cu modificările și completările ulterioare;   

- Hotărârii nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a 

dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000; 

- Ordonanței de urgență nr. 77/2014 privind privind procedurile naţionale în domeniul 

ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 

21/1996, cu modificările și completările ulterioare;  

- Comunicării CE Cadru Temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei 

în contextul actualei epidemii de COVID-19 – forma consolidată a fost publicată în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 18 noiembrie 2021. 

- Schemei de ajutor de stat pentru susținerea cluburilor sportive din Miercurea-Ciuc în 

contextul actualei epidemii de Covid-19, aprobată de Comisia Europeeană prin Decizia 

nr. C(2021) 8180, înaintată de Consiliul Concurenței cu adresa nr. 14812/26.11.2021, 

înregistrată la Municipiul Miercurea-Ciuc cu nr. 60869/26.11.2021;  

 

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc în calitate de autoritate finanţatoare deruleză 

proiectul în vederea acordării de finanţări pentru realizarea diferitelor activităţi de utilitate publică ale 

structurilor sportive cu sediul în Municipiul Miercurea-Ciuc. 

 

La procedura de atribuire pot participa structuri sportive de drept public și privat cu scop lucrativ, 

care își au sediul pe raza teritorială a Municipiului Miercurea-Ciuc. 

(1) - cluburi sportive persoane juridice de drept public, cu certificat de identitate sportivă - A(1) 

(2) - cluburi sportive persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ, cu certificat de identitate 

sportivă-A(2). 

În cadrul schemei se acordă sprijin financiar întreprinderilor de tipul structurilor sportive de drept 

public și privat care își au sediul pe raza teritorială a Municipiului Miercurea-Ciuc. 

 

În sensul schemei următorii termeni se definesc astfel: 

a) Structuri sportive - conform Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 cu modificările și 

completările ulterioare sunt: asociații de drept privat sau instituții de drept public, constituite 

sau înființate, după caz, în scopul organizării și administrării unei activități sportive și care au 

drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de 

către membrii lor și participarea la activitățile și competițiile sportive. 

b) Cluburi sportive sunt structuri sportive cu personalitate juridică, constituite în condițiile 

legii. Cluburile sportive pot fi: 

(1) persoane juridice de drept privat, structuri fără scop lucrativ sau societăți comerciale 

sportive pe acțiuni; 

(2) persoane juridice de drept public. 

c) Ajutor de stat – măsură de sprijin care îndeplineşte criteriile prevăzute la articolul 107 

alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/30679
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/22262
https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00167253&Info=RG9jSWQ9MTQ1Mjc4JkluZGV4PUQlM2ElMmYlNWZjYWJpbmV0JTJmbGVnaXNsYXRpZSUyZmluZGV4JkhpdENvdW50PTMxJmhpdHM9MSthNCtmZSsxMmUrMTNmKzE0OSsxNzYrM2RlK2IxOCtjN2ErZWFiKzEwNDQrMTBiNSsxMGQ2KzE3ZjYrMTg0MCsxODQ5KzE4OTkrMThhNCsxOGY2KzFhZTcrMWFmZCsxYjAwKzFiM2QrMWI1OCsxYjdkKzFjMTMrMWMxNisxYzE4KzFjMjArMWMzYis=
https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00167253&Info=RG9jSWQ9MTQ1Mjc4JkluZGV4PUQlM2ElMmYlNWZjYWJpbmV0JTJmbGVnaXNsYXRpZSUyZmluZGV4JkhpdENvdW50PTMxJmhpdHM9MSthNCtmZSsxMmUrMTNmKzE0OSsxNzYrM2RlK2IxOCtjN2ErZWFiKzEwNDQrMTBiNSsxMGQ2KzE3ZjYrMTg0MCsxODQ5KzE4OTkrMThhNCsxOGY2KzFhZTcrMWFmZCsxYjAwKzFiM2QrMWI1OCsxYjdkKzFjMTMrMWMxNisxYzE4KzFjMjArMWMzYis=
https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00167253&Info=RG9jSWQ9MTQ1Mjc4JkluZGV4PUQlM2ElMmYlNWZjYWJpbmV0JTJmbGVnaXNsYXRpZSUyZmluZGV4JkhpdENvdW50PTMxJmhpdHM9MSthNCtmZSsxMmUrMTNmKzE0OSsxNzYrM2RlK2IxOCtjN2ErZWFiKzEwNDQrMTBiNSsxMGQ2KzE3ZjYrMTg0MCsxODQ5KzE4OTkrMThhNCsxOGY2KzFhZTcrMWFmZCsxYjAwKzFiM2QrMWI1OCsxYjdkKzFjMTMrMWMxNisxYzE4KzFjMjArMWMzYis=
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d) Întreprindere - orice entitate care desfășoară activitate economică (ce constă în furnizarea 

de bunuri sau servicii pe o piață), indiferent de forma de organizare (inclusiv societăți 

reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei 

întreprinderi individuale și întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozițiilor legale în 

vigoare) sau de modul de finanțare a acesteia (indiferent  dacă aceasta obține sau nu profit din 

activitatea economică); 

e) Întreprindere în dificultate înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una din 

situațiile următoare: 

a) În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de 

mai puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM 

aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru 

finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), 

atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza 

pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate 

din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile 

proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul 

social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în 

special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE  (6), iar „capital 

social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar. 

 

b) În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere 

nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de mai puțin trei ani sau, 

în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima 

sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui 

proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de 

jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza 

pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin 

unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la 

acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE. 

 

c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau 

îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri 

colective de insolvență la cererea creditorilor săi. 

 

d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul 

sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui 

plan de restructurare. 

 

e) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: 

- raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și 

- capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 

1,0. 

f) „Întreprindere-structură sportivă în dificultate” înseamnă o întreprindere-structură 

sportivă care se află în dificultate financiară din cauza efectelor negative aduse de pandemia 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/56732
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COVID-19, de imposibilitatea de a organiza evenimentele sportive cu spectatori generatoare 

de venit financiar substanțial și scăderea cererii; 

g) Autoritate – Municipiul Miercurea-Ciuc, în calitate de furnizor şi Consiliul Local al 

Municipiului Miercurea-Ciuc în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat; 

h) Solicitant – structura sportivă care a depus o cerere de finanţare, prin reprezentantul legal, 

dar care nu a semnat contractul de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea; 

i) Beneficiar - solicitantul declarat eligibil pe baza îndeplinirii condiţiilor prevăzute în schema 

de ajutor de stat, care a încheiat contractul de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea;   

j) Cerere de sprijin financiar, formular completat şi depus de către solicitant in formatul pus 

la dispoziţie de către Autoritate;   

k) Metodologia de decontare - formular completat şi depus de beneficiar in formatul pus la 

dispoziţie de către Autoritate, în baza căreia se face decontarea cheltuielilor eligibile; 

l) Contract de sprijin financiar - actul juridic încheiat între beneficiar şi Autoritate prin care 

se aprobă finanţarea unui proiect şi care stabileşte drepturile şi obligaţiilor părţilor;   

m) Data acordării ajutorului - ajutorul de stat se consideră acordat la data semnării contractului 

de finanţare de către ambele părţi; 

n) Intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile 

eligibile; 

 

Autoritatea finanţatoare poate cere solicitantului toate documentele pe care le consideră necesare 

pentru verificarea respectării condiţiilor mai sus menţionate. 

 

Condiții de eligibilitate pentru activități și beneficiari 

Activitățile eligibile în cadrul schemei de ajutor sunt: 

- activitățile specifice întreprinderilor, structurilor sportive de echipă participante la campionate 

naționale și internaționale  

 

Pregătire sportivă internă 

 

Pregătire sportivă externă 

Competiții sportive interne 

 

Competiții sportive externe 

 

 

Beneficiarii trebuie să respecte următoarele criterii de eligibilitate: 

a. structura sportivă care se încadrează în definiția ”întreprinderii” (prevăzută la art. 6, lit. d) să fie 

înregistrată și să desfășoare activități sportive de echipă cu public spectator pe raza municipiului 

Miercurea-Ciuc: 

(1) - cluburi sportive persoane juridice de drept public, cu certificat de identitate sportivă - A(1); 

(2) - cluburi sportive persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ, cu certificat de identitate 

sportivă-A(2); 

b. să fie structură sportivă cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, care a devenit întreprindere-

structură sportivă aflată în dificultate (din cauza efectelor negative aduse de pandemia COVID-19, 

imposibilitatea de a organiza evenimentele sportive cu spectatori generatoare de venit financiar 

substanțial și scăderea cererii) - solicitantul trebuie să prezinte toate informațiile cerute de schema de 

ajutor în perioada 16 martie 2020 și data aprobării prezentei scheme. 

c. nu pot fi acordate ajutoare întreprinderilor care se aflau deja în dificultate la 31 decembrie 2019. 

Cu toate acestea, pot fi acordate ajutoare microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici care se aflau 
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deja în dificultate la 31 decembrie 2019, cu condiția ca acestea să nu facă obiectul unei proceduri 

colective de insolvență în temeiul legislației naționale și să nu fi primit ajutoare de salvare sau ajutoare 

de restructurare;  

d. beneficiarii eligibili trebuie să prezinte toate informațiile solicitate de măsură între 16 Martie 2020 

și data aprobării măsurii.  

 

- Să nu se afle în litigiu cu instituția publică căreia îi solicită sprijin financiar;  

 

Condiții de acordare a ajutorului  

(1) Ajutorul financiar se acordă de către autoritatea locală care administrează schema sub formă de 

grant direct.  

(2) Actul prin care sprijinul financiar este acordat direct beneficiarului îl constituie contractul de 

finanțare ce va fi încheiat între Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc și structura sportivă, 

prin care se stabilesc modalitățile de sprijin acordat prin activități eligibile specifice. 

(3) Ajutorul în cadrul acestei scheme se acordă în limita sumei de 700.000 de euro pentru fiecare 

beneficiar. Valoarea totală a ajutoarelor acordate beneficiarului în baza Comunicării Comisiei - Cadru 

Temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de 

Covid-19 C(2021) 564 nu poate depăși echivalentul în lei a sumei de 1.800.000 de euro brut, 

indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare.  

(4) Ajutorul va reprezenta maxim 100 % din valoarea totală a cheltuielilor eligibile prevăzute în 

contractul de finanțare. 

(5) Ajutorul de stat acordat poate fi plătit întreprinderii în una sau mai multe tranșe eșalonat, în 

perioada 2021-2023, în baza contractului de finanțare. 

(6) Ajutoarele plătite în mai multe tranșe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt 

acordate. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data 

acordării ajutoarelor . 

 

Ajutoarele se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare 

este conferit întreprinderii beneficiare în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la 

care asistența financiară se plătește întreprinderii, structurii sportive. 

 

Cheltuieli eligibile 

(1) Cheltuielile eligibile în cadrul schemei sunt: 

1) cheltuieli aferente contractelor de activitate sportivă, cheltuieli de deplasare pentru desfășurarea 

activității sportive;  

2) cheltuieli pentru achiziționarea de echipamente specifice sportului; 

3) alte cheltuieli de exploatare suportate direct ca urmare a contractului, inclusiv pentru achiziția 

materialelor, consumabilelor și a altor produse similare; 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea cheltuielii 

1 Echipament pentru pregătire și competiții 

2 Cazare 

3 Masă 

4 Transport 

5 Chirii baze sportive 
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6 Cheltuieli arbitraj 

7 Asistență și investigații medicală, control doping 

8 Ordine/pază 

9 Recuperare/refacere 

10 Taxe competiții 

11 Cheltuieli aferente Contractelor de activitate sportivă 

 

(2) Finanțarea se acordă numai după încheierea contractului de finanțare cu întreprinderea, structura 

sportivă.  

(3) Sunt eligibile cheltuielile ocazionale în perioada cuprinsă între data de 16 martie 2020 și 31 

decembrie 2023. 

 

Evaluarea cererilor 

a). Anterior procedurii de evaluare membrii comisiei de evaluare și selectare sunt obligați să depună 

declarație de imparțialitate conform legii. 

b). Cererile de sprijin financiar primite vor fi prelucrate de către Comisia de evaluare/selectare numită 

alcătuită din 5 membri. 3 membri vor fi numiți prin Dispoziția primarului și 2 prin Hotărârea 

Consiliului Local.  

c). Comisia de evaluare va proceda la analiza și evaluarea cererilor și va întocmi un Proces Verbal, în 

care va arăta situația evaluării, sumele acordate. 

d) Ajutorul se acordă întreprinderilor-structirilor sportive în limita sumei reprezentate de pragul de 

stat instituit de cadrul temporar. 

e)Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de stat sau de obiectivul urmărit şi indiferent 

dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.  

f) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de stat acordat 

unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în 

considerare toate ajutoarele de stat anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. 

Ajutoarele de stat acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie vor fi luate în considerare la 

determinarea plafonului total.   

g) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele 

de stat acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în 

principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de stat. În cazul 

în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de stat se alocă proporţional pe baza valorii 

contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.  

 

Un ciclu de finanţare în cadrul Programului are următoarele etape: 

a) publicarea pe pagina de internet al Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc a informaţiilor necesare 

demarării Programului;  

b) înscrierea solicitanţilor şi validarea înscrierii acestora; 

c) depunerea, evaluarea proiectelor; 

d) solicitarea de informaţii suplimentare şi clarificări; 

e) analiza şi aprobarea proiectelor; 

f) publicarea listei proiectelor eligibile şi respinse pe pagina de internet al al Primăriei Municipiului 

Miercurea-Ciuc;  

g) depunerea şi soluţionarea contestaţiilor de către comisia de soluţionare a contestaţiilor; 
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h) publicarea listei finale ca urmare a rezultatelor contestaţiilor pe pagina de internet al al Primăriei 

Municipiului Miercurea-Ciuc; 

i) încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă;  

j) publicarea listei contractelor de finanţare semnate pe pagina de internet al Primăriei Municipiului 

Miercurea-Ciuc;   

k) implementarea proiectelor de către beneficiari; 

l) decontarea sumelor solicitate de către beneficiari;  

m) monitorizarea implementării proiectului la beneficiari;  

n) monitorizarea durabilităţii proiectului la beneficiari.  

- Administratorul schemei va aproba semnarea contractului de finanțare tip între întreprindere si după 

ce va verifica, pe baza declarației pe propria răspundere a întreprinderii solicitante, că prin acordarea 

finanțării nerambursabile în cadrul prezentei schemei nu se depășește plafonul prevăzut în Cadrul 

Temporar. 

- Se pot încheia unul sau mai multe contracte cu una sau mai multe  întreprinderi, structuri sportive 

până la epuizarea bugetului prevăzut pe proiect. 

 

Încheierea contractului de finanțare, raportare și control  

(a) Finanțarea se acordă în baza unui contract încheiat între Consiliul Local al Municipiului Miercurea 

Ciuc și structura sportivă în cauză.  

Decontarea sumelor alocate va începe numai după semnarea contractului de sprijin financiar.  

(b) Contractul de finanțare se va încheia cu autoritatea finanțatoare, în termen de 30 de zile de la 

întocmirea procesului verbal al Comisiei de evaluare, fără a depăși data de 31.12.2021.  

(c) Consiliul Local al Municipiul Miercurea Ciuc dispune efectuarea plății către structura sportivă, 

prin virament în contul bancar al acesteia. Structurile sportive care beneficiază de sprijin au obligația 

de a-și deschide un subcont sau un cont separat în care vor fi virate sumele alocate.  

(d) Structurile sportive care au beneficiat de sprijin în baza prezentei proceduri, au obligația să 

întocmească și să transmită către Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc rapoarte 

intermediare întocmite la sfârșitul fiecărui luni și o raportare finală. 

(e) Modificarea activităților prevăzute în buget în ceea ce privește data, locația și a sumelor alocate 

se face prin act adițional la contract, cu notificarea prealabilă a autorității finanțatoare și obținerea 

aprobării acesteia. 

(f) Entitatea sportivă finanțată are obligația de a rambursa toate sumele, cu dobânzile și penalitățile 

aferente, a căror utilizare a fost considerate ulterior cheltuieli ilicite în conformitatea legii, în termenul 

stabilit de către entitatea de control. 

(g) Curtea de Conturi exercită controlul financiar asupra derulării activității finanțate din fondurile 

publice. 

 

Decontare 

1. Acțiunile, respectiv programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin 

contract nu vor obține decontarea tranșei finale și vor urma procedurile specifice.  

2. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente: 

a ) pentru cheltuielile ocazionate de achiziționarea de bunuri și servicii: factură fiscală, însoțită de 

chitanță/ordin de plată/bon fiscal, cu evidențierea tipurilor de produse;  

b) pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: contract de închiriere, factură fiscală, chitanță/ordin 

de plată/dispoziție de plată.  
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c) pentru decontarea cheltuielilor care se înscriu în categoria alte cheltuieli: orice document fiscal 

care corespunde legislației aflate în vigoare. 

3. Data documentelor justificative trebuie să fie în concordanță cu perioada desfășurării acțiunii. 

4. Contractele de sprijin financiar vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Biroului Audit din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Miercurea-Ciuc și a Curții de Conturi de 

a exercita controlul financiar asupra derulării activităților nonprofit finanțate din fondurile publice. 

 

 

Suma alocată pentru derularea progamului pentru anul 2021: 1.800.000,00 lei.  

Bugetul schemei:  

(1) Sursa de finanțare pentru prezenta schemă sunt fondurile bugetului local din Miercurea-Ciuc. 

(2) Valoarea totală estimată a ajutorului care poate fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga 

durată de aplicare a acesteia, este de 1.400.000 euro (echivalent în lei la cursul InforEuro a lunii 

precedente aprobării prezentului cadru).  

(3) Valoarea maximă a ajutorului de stat acordat este de 700.000 euro/beneficiar, reprezentând un 

suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile.  

Durata programului: până la data de 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat.  

Termenul alocat depunerii proiectelor în cadrul programului pentru bugetul alocat pentru anul 

2021 este: 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului (inclusiv ziua publicării anunțului) pe site-

ul Municipiului Miercurea-Ciuc (9 decembrie 2021);  

Evaluarea proiectelor: 2 zile lucrătoare de la data depunerii;  

Solicitarea de informaţii suplimentare şi clarificări: 1 zi;  

Termen pentru depunerea răspunsului la eventualele solicitări de clarificări: 14 decembrie 2021;  

Afişarea rezultatelor pe site-ul www.szereda.ro: 15 decembrie 2021;  

Termenul de contestație: 24 ore de la afișarea rezultatelor;  

Afișarea rezultatelor finale: 16 decembrie 2021;  

Încheierea contractelor de finanțare: 17 decembrie 2021;  

Decontarea programului pentru bugetul alocat pentru anul 2021: până la data 21 decembrie 

2021.  

Decontarea programului pentru bugetul alocat pentru anul 2022: până la data de 29 noiembrie 

2022. 

Decontarea programului pentru bugetul alocat pentru anul 2023: până la data de 29 noiembrie 

2023. 

 

 

Modalităţile şi condiţiile de obţinerea finanţării: 

- depunerea formularului completat şi a anexelor solicitate 

Proiectul este neeligibil în cazul în care: 

a. - nu este complet sau nu sunt prezentate completările în termenul solicitat (1 zi); 

b. - proiectul nu corespunde obiectivelor enumerate mai sus; 

c. - proiectul nu este depus conform formularului solicitat sau nu sunt anexate documentele 

solicitate; 

d. - dacă lipseşte de pe cererea de finanţare semnătura reprezentantului legal sau ştampila 

organizaţiei; 

e. - dacă este depus după termen; 

f. - beneficiarul are obligaţia să depună decontul în termen stabilit în prezentul anunț; 
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- nu pot participa la concursul de proiecte organizaţiile care nu au onorat contracte de finanţare 

anterioare; 

Prin semnarea şi depunerea cererii de finanţare, participanţii acceptă toate condiţiile enumerate mai 

sus.  

Cererea de finanţare se va depune în plic închis, pe care se va menţiona denumirea legală a 

organizaţiei solicitante. 

Cererile de finanţare se vor depune personal sau prin poştă la următoarea adresă:  

 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MIERCUREA-CIUC  

Miercurea-Ciuc 530110, Piaţa Cetăţii nr. 1, 

Serviciul cultural, de învățământ, sport și tineret, cam. 144. 

Formularele cererii de finanţare, informaţii suplimentare pot fi solicitate pe adresa de mai sus şi prin 

nr. de tel.: 0266-315120/159, e-mail: kprigye@szereda.ro, www.szereda.ro. 

 

mailto:farkascsilla@szereda.ro
http://www.szereda.ro/

