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Nr. 1540/15.07.2022           

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea participării Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, în calitate de 
coordonator de proiect și a Unității Administrativ Teritoriale Județul Harghita, în calitate 
de entitate afiliată, în parteneriat, la proiectul „CAPactivities 2022- Information measures 
to make CAP more accessible and popular”, nr. ref. 1010179816,  Acronim 2022-RO-CAP-
ACT al Comisiei Europene-EU 

Având în vedere adresa ofițerului de proiect  din cadrul AGRI Grants team, Unit 
budget correspondent al Comisiei Europene, din data de 01.06.2022, prin care se anunță 
aprobarea finanțării proiectului „CAPactivities 2022- Information measures to make CAP 
more accessible and popular”, nr. ref. 1010179816, în sumă totală de 240.194,67 Eur, al 
Comisiei Europene-EU, este necesară aprobarea participării Agenției de Dezvoltare 
Județeană Harghita, în calitate de coordonator și a Unității Administrativ Teritoriale 
Județul Harghita, în calitate de entitate afiliată, în parteneriat, la Proiectul CAPactivities 
2022 în baza Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Județean Harghita pentru 
anul 2022. 

Proiectul „CAPactivities 2022- Information measures to make CAP more accessible 
and popular”, nr. ref. 1010179816, are o valoare totală de 240.194,67 Eur respectiv 
1.186.561,66  lei la cursul Euro la data de 15.07.2021 de 4,94 lei/Eur, iar finanțarea este 
asigurată de Uniunea Europeana in procent de 60% respectiv 144.116,00 Eur; contribuția 
Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita este de 168.150,50 Eur respectiv 830.663,47 
lei, din capitolul bugetar 54.02.50; contribuția Unității Administrativ Teritoriale Județul 
Harghita este de 72.044,17 Eur, reprezentând 355.898,19 lei. 

Obiectivul general al Proiectului „CAPactivities 2022- Information measures to make CAP 
more accessible and popular” este de a transforma informațiile legate dePolitica Agricolă 
Comună în ceva mult mai accesibil și ușor de înțeles pentru publicul larg. Evenimentele 
organizate urmând a avea ținta de 1.192.081 beneficiari indirecți prin spoturi publicitare 
radio, tv, promovare online, show tv, toate despre CAP. 

Coordonator proiect al Proiectului este Agentia de Dezvoltare Judeteana Harghita; 

Entitate afiliată: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Harghita; 



Durata proiectului este de 12 luni, de la 01.08.2022 până la 31.07.2023. 

Bugetul total al Proiectului „CAPactivities 2022- Information measures to make CAP more 
accessible and popular”, nr. ref. 1010179816, are o valoare totală de 240.194,67 Eur 
respectiv 1.186.561,66  lei la cursul Euro la data de 15.07.2021 de 4,94 lei/Eur, iar 
finanțarea este asigurată de Uniunea Europeana in procent de 60% respectiv 144.116,00 
Eur; contribuția Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita este de 168.150,50 Eur 
respectiv 830.663,47 lei, din capitolul bugetar 54.02.50; contribuția Unității Administrativ 
Teritoriale Județul Harghita este de 72.044,17 Eur, reprezentând 355.898,19 lei. 

 

a. Cheltuieli de personal: 52.800 Eur 
b.  Cheltuieli totale de transport, masa, cazare: 57.250 Eur 
c. . Costuri subcontractate, experti externi si servicii: 30,000 Eur. 
d. Alte costuri cu terții: - 
e.  Alte bunuri si servicii:  84.431 Eur 
f.  Cheltuieli indirecte: 15.713,67 Eur  

 

Anexăm prezentului referat descrierea proiectului. 

Menționăm că data semnării contractului de finanțare este 14.07.2022, data începerii 
proiectului fiind 01.08.2022. 

Având în vedere cele prezentate anterior, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre 
privind aprobarea participării Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, în calitate de 
coordonator de proiect și a Unității Administrativ Teritoriale Județul Harghita, în calitate 
de entitate afiliată, în parteneriat, la proiectul „CAPactivities 2022- Information measures 
to make CAP more accessible and popular”al Comisiei Europene-EU. 

Miercurea Ciuc, 15.07.2022 

 

Director 

Cilip Árpád 

 

 

 


