
A. CHELTUIELI NECESARE PENTRU ACȚIUNILE DE  SUSȚINERE ȘI PROMOVARE A CANDIDATURII 
ORAȘULUI BAIA MARE PENTRU “CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII“ 2021

- Pana la finele anului I de candidature - 2015

Obiectiv:
Susținerea și promovarea candidaturii orașului Baia Mare în cadrul competiției “Capitală 
Europeană a Culturii 2021”
Perioada: 1 noiembrie 2015 – 31 decembrie 2015

Activități/ Acțiuni:

- Susținerea, promovarea și comunicarea candidaturii municipiului Baia Mare până în 
decembrie 2015;

- Crearea unei echipe funcționale în vederea realizării obiectivelor propuse;
- Susținerea prezentării pentru candidatură în perioada 7 -10 decembrie 2015 – București;
- Realizarea componentei de comunicare și promovare a candidaturii în perioada 

noiembrie – ianuarie 2016;
- Realizarea identității vizuale a proiectului, respectiv manualul de identitate vizuală cu 

toate declinările necesare;
- Realizarea paginii web Baia Mare 2021 și a aplicațiilor soft pentru Facebook și mobil.

Cheltuieli necesare:

1. COSTURI SERVICII/ PRODUSE 

Pret cu

TVA

lei

EXPLICAȚII

1.1. Website + app.+mentenanta –  noiembrie 

-decembrie 2015

111600 90.000 lei + TVA (cca. 20.000 eur + 

TVA)  

1.2. Identitate vizuală–noiembrie -decembrie 2015

Componenta 2-manual de identitate vizuala

41080 33130 lei +TVA (echivalentul in lei a 

7500 eur + TVA)

1.3. Servicii - comunicare  si promovare 

                    noiembrie –  decembrie 2015

43000 Contravaloarea în lei a cca 8000 Eur + 

TVA

1.4.Servicii contabilitate pina la 31.12.2015 2480 500 lei x 3 luni + tva+ 500 bilant

TOTAL 198160
2. CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE



2.1.Costuri cu utilitatile :pana la 31.12.2015 6000

TOTAL 6000

3. CHELTUIELI CU PERSONALUL

3.1.Director executiv – Consiliul director

 septembrie-octombrie voluntariat

01.nov-31.dec.2015 - indemnizatie

9468  2700 lei net/luna =4734 lei cost 

salariu x 2 luni 

3.2..Secretar –Consiliul director

-septembrie-octombrie voluntariat

01.nov-31.dec.2015 -indemnizatie

5200  1500 lei net= cost 2600 lei x 2 luni

3.3 Membru - Consiliul director

septembrie-octombrie voluntariat

01.nov-31.dec.2015 - indemnizatie

2670 Suma propusa: 800 lei net=1335 lei 

cost x 2 luni

3.4.Director artistic  

Solutie propusa:

 -septembrie-octombrie voluntariat

 -CIM –01.nov. -31 dec.2015

10520  3000 lei net/luna =5260 lei cost 

salariu x 2 luni

3.5. Asistent cu functii de secretariat, achizitii, resurse 

umane

-05/10-31/10-voluntariat

CIM 01nov..2015 - 31.dec.2015

4120 Suma propusa: 1200 lei net=2060 lei 

cost salariu x 2 luni

3.6. Coordonator programe educationale 

- septembrie-octombrie voluntariat

- CIM pe perioada determinata – 01.nov.-31.dec.2015

   9468 2700 lei net/luna =4734 lei cost 

salariu x 2 luni

3.7. Consultant dezvoltare urbana 

Formula de colaborare propusa: voluntariat consultant 

extern, coordonator strategie integrata de dezvoltare 

urbana si culturala

0 Pro bono

3.8.Coordonator voluntari

- septembrie-octombrie voluntariat

- CIM  perioada determinata – 01.nov-31.dec.2015

9468 2700 lei net/luna =4734 lei cost 

salariu X 2 luni

TOTAL 50914 (19,96 % din cheltuielile totale 



solicitate)
TOTAL GENERAL 255074 Cca. 56000 EUR 

curs mediu luat in calcul la acest 

proiect de buget- 1EUR = 4,5 Lei
Nota - In măsura în care demersurile inițiate de noi privind acțiunea de strângere de fonduri 
prin sponsorizare se vor concretiza până la finele anului, parte din cheltuielile nominalizate 
mai sus nu se vor deconta în întregime din suma propusă a fi alocată din bugetul local.

Director Executiv
Ciortea Andreea

B. JUSTIFICAREA CAPITALULUI INITIAL

I. Până în data prezentei, au fost contractate serviciile necesare depunerii candidaturii din 10 
octombrie 2015, respectiv:



1.Servicii consultanță culturală privind candidatura, în vederea obținerii statutului de Capitală 
Europeană a Culturii, realizate de d-na Suvi Innila, consultant cultural finlandez –
 15746 lei

2.Componenta educațională a programului cultural, inclusă în dosarul de candidatură
21970lei

3.Servicii de  identitate vizuală, componenta 1: design siglă/ grafică publicitară/, punere în 
pagină,/ pregătire de tipar – 41080 lei

4.Tipărituri – BidBook (caiet de candidatură) - 500 ex.in limba romana, 500 ex.in limba engleza
21582 

lei

5.Servicii traducere caiet candidatură 2700 lei

6.Cheltuieli de functionare  550 lei

TOTAL 103628 lei

Director Executiv
Ciortea Andreea


