Anexa 3
Persoana fizică: Lucian-Constantin Popescul
Proiectul: Tabără educativă pentru copiii Centrului de Plasament „Universul Copiilor” Rădăuți
Data şi locul desfăşurării: 21-27 august 2017, Costinești;
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
al proiectului de interes local
- lei RON –
Nr.
crt.
1.
a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)
3.
1.
2.
3.1
3.2
3.3
4.
5
6
7
8
8.1.
8.2.

Denumirea indicatorilor

Total

VENITURI - TOTAL (1 + 2 + 3), din care:
Contribuţia beneficiarului constând din:
1300
(a + b + c + d),
- Contribuţie proprie
1300
- Donaţii (dacă este cazul)
- Sponsorizări (dacă este cazul)
- alte surse (se vor nominaliza):
................……………………………….........
.........………………………………................
Finanţare nerambursabilă (a + b):
de la bugetul de stat
de la bugetul local
11.638
Dobânzi aferente disponibilităţilor în cont
provenite din finanţarea nerambursabilă
CHELTUIELI - TOTAL, din care:
12.938
Alocaţia de masă
9720
Cazarea
Transport – tren clasa II-a
2018
(Suceava – Costinești și retur)
Transport – microbuz (Rădăuți – Suceava și
360
retur)
Transport Costinești – Constanța și retur
400
Închirieri de bunuri şi servicii
Tipărituri, inscripţionări
Acţiuni promoţionale şi de publicitate
Taxe de participare la acţiuni sportive
Alte cheltuieli (se vor nominaliza):
Materiale necesare pentru acțiuni educative (foi
200
flipchart, markere, caiete etc)
Taxe vizitare acvariu, delfinariu,
240
microrezervație, planetariu Constanța

Subve Trim.
ntie
I
X

Trim.
II

Trim.
III

Trim.
IV

X
X
X
X
X
X
X

9720
2018
360

200
240

Înscrieţi cu stil font Bold (ÎNGROŞAT) cifrele reprezentând contribuţia proprie (de minim 10%).
NOTĂ:
Finanţarea nerambursabilă care urmează să se acorde NU are în vedere acoperirea: cheltuielilor de personal(cu
exceptia activitatilor sportive), cheltuieli cu întreţinerea şi repararea mijloacelor fixe, cheltuieli administrative,
cheltuielilor pentru acţiuni ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului.
Pot fi finanţate activităţi de pregătire, participare (taxe închiriere teren/sală, transport, cazare, masă), achiziţionarea
de echipament sau organizarea de competiţii oficiale
Solicitant

Responsabilul financiar

…………………………………………………………
(numele, prenumele şi semnătura)
Data: 22.06.2017

…………………………………………………………
(numele, prenumele şi semnătura)

ATENŢIE!
Cheltuielile cuprinse în buget trebuie să fie justificate, oportune, în concordanţă cu activităţile propuse şi contractate
pe perioada implementării proiectului. Comisia de evaluare a proiectelor are dreptul de a modifica bugetul
proiectului în situaţia în care consideră că sumele prezentate nu sunt reale ori intră în categoria cheltuielilor
neeligibile

Bugetul narativ al proiectului Tabără educativă pentru copiii Centrului de Plasament
„Universul Copiilor” Rădăuți
Bugetul pentru acest proiect este alcătuit din sumele minimale pentru ca acest proiect să fie posibil și
elevii să beneficieze de o astfel de oportunitate, poate pentru unii unică în copilăria lor.

1. Cazare și mese:
Cazare + masă pt 18 persoane – (16 elevi si 2 insotitori) = 540 x 18 = 9720 de lei
Oferta cea mai avantajoasă găsită până acum este cea a Agenției România Turistică, un pachet de
540 de lei/persoană (6 nopți, 7 zile), 3 mese pe zi, disponibilă la această adresă:
http://www.romaniaturistica.ro/tabara-de-vara-la-mare-costinesti-2017

2. Transport
Transportul este absolut necesar pentru reușita acestui proiect. Elevii și cei doi însoțitori vor
merge cu microbuzul până la Suceava și apoi cu trenul mai departe, spre Costinești.
Transportul Suceava - Costinești = 50.45 lei (pentru elevi, cu reducere 50% la clasa a II-a) x
16 = 807.2 lei + 100.9 x 2 (insotitori, bilet întreb) = 1009 lei x 2 (tur-retur) = 2018 lei
Transport Rădăuți - Suceava (Gara de nord) = 10 lei (un drum, microbuz + eventual taxi) x 18
persoane x 2 (dus-intors) = 360 lei.
Proiectul prevede și un drum Costinești – Constanța, pentru ca elevii să poată vedea obiectivele
respective și să își consolideze cultura generală despre ceea ce se află la Constanța. Suma
aproximată pentru deplasarea a 18 persoane dus-întors Costinești – Constanța este în jurul sumei
de 400 de lei.
3. Materiale activități educative pentru copii
Aceste materiale pentru activitățile educative sunt absolut necesare pentru ca ele să aibă loc. În
valoare de 200 de lei, vor fi cumpărate foi de flipchart, markere, post-it-uri, elemente pentru
vârsta celor mici și pentru a-i face să învețe chiar prin diferite metode de predare non-formală,
într-un cadru atipic, în afara Rădăuțiului și centrului de plasament.

4. Taxe vizitare obiective Constanța
Beneficiind de această oportunitate rară pentru situația lor materială, obiectivele de la Constanța
cum sunt acvariul, delfinariul, microrezervația sau planetariul îi vor ajuta să înțelegă și să perceapă
pe viu lumea care ne înconjoară, îi va atrage cu siguranță și va contribui la dezvoltarea lor personală
și la dezvoltarea culturii lor generale, fiind o experiență inedită pentru ei.
Taxele sunt de 10 lei pentru elevi și 40 de lei pentru adulți, astfel că totalul va fi 10 x 16 = 160 lei
+ (40 x 2) = 80 lei  Total: 240 de lei.

