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1. Introducere 

Scopul acestui ghid este de a vă sprijini în pregătirea unei cereri de proiect reușite și de a vă ajuta să 

înțelegeți normele administrative și financiare care reglementează programul Comisiei privind formarea 

judecătorilor naționali în domeniul dreptului UE al concurenței. 

De asemenea, ghidul urmărește să explice detaliile procesului de depunere a cererii și să ofere instrucțiuni 

cu privire la modul de completare a formularului de cerere de grant și a anexelor relevante enumerate în 

cererea de propuneri. 

Prin urmare, vă invităm să citiți cu atenție prezentul ghid înainte de a începe pregătirea cererii 

dumneavoastră. 

2. Norme generale care reglementează granturile pentru proiecte 

2.1. Cine poate participa?  

Comisia sprijină proiectele care vor oferi o valoare adăugată la nivel european (a se vedea, de asemenea, 

secțiunea 2.1 din cererea de propuneri). Prin urmare, înainte de a depune o cerere de grant, ar trebui să 

analizați dacă sursele de finanțare naționale sau regionale ar fi mai potrivite pentru proiectul 

dumneavoastră decât finanțarea din partea UE. 

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1382/2013: 

 

1. Accesul la program este deschis tuturor organismelor și entităților stabilite în mod legal în: 

(a) statele membre; 

(b) țările membre ale Asociației Europene de Liber Schimb (AELS) care sunt părți la Acordul privind Spațiul 

Economic European, în conformitate cu acordul respectiv; 

(c) țările candidate, potențialii candidați și țările aderente la Uniune în conformitate cu principiile generale și cu 

clauzele și condițiile generale privind participarea acestora la programele Uniunii stabilite în acordurile-cadru 

încheiate cu acestea și în deciziile consiliului de asociere, ori în acorduri similare. 

2. Organismele și entitățile cu scop lucrativ au acces la program numai împreună cu organizații fără scop lucrativ sau 

cu organizații publice. 

3. Organismele și entitățile stabilite legal în țări terțe, altele decât cele care participă la program în conformitate cu 

alineatul (1) literele (b) și (c), în special țările care fac obiectul politicii europene de vecinătate, pot fi asociate la 

acțiunile programului, pe propria lor cheltuială, dacă acest lucru servește scopului acțiunilor respective. 

4. Comisia poate coopera cu organizațiile internaționale în condițiile stabilite prin programul de activitate anual 

relevant. Accesul la program este deschis organizațiilor internaționale care sunt active în domeniile vizate de program 

în conformitate cu Regulamentul financiar și programele de activitate anuale relevante. 

2.2. Solicitantul  

Solicitantul, denumit și „promotor”, poate decide să reunească o echipă de parteneri. În funcție de 

nivelul de implicare a partenerilor respectivi, aceștia vor fi clasificați drept cobeneficiari sau parteneri 

asociați. 

Solicitantul va fi responsabil de conceperea și dezvoltarea proiectului și de depunerea cererii. 

De asemenea, solicitantul va fi responsabil de gestionarea globală a proiectului, coordonarea sarcinilor, 
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legătura cu Comisia și gestionarea bugetului. Solicitantul va fi singurul punct de contact al Comisiei și va fi 

responsabil de întreaga comunicare dintre Comisie și partenerii din cadrul proiectului. 

Solicitantul va acționa în calitate de coordonator și, în cazul în care este selectat, va deveni beneficiar și va 

semna acordul de grant. În acest scop, acesta acceptă răspunderea juridică și financiară pentru 

implementarea proiectului în conformitate cu dispozițiile acordului de grant. 

În cazul unui acord de grant cu beneficiari multipli, fie toți beneficiarii trebuie să semneze acordul de grant, 

fie unul dintre beneficiari trebuie să semneze acordul de grant în numele tuturor cobeneficiarilor, dar numai 

după ce a primit împuternicirile necesare din partea cobeneficiarilor („mandat”). Întreaga finanțare aferentă 

grantului va fi transferată în contul bancar al beneficiarului desemnat în acest scop, care va fi responsabil 

de alocarea fondurilor către partenerii săi din cadrul proiectului. 

De asemenea, solicitantul va fi responsabil pentru întreaga raportare privind proiectul pe durata desfășurării 

acestuia și va pregăti declarațiile financiare finale și rapoartele solicitate de Comisie, cu excepția cazului în 

care deleagă gestionarea financiară altei organizații care acționează în calitate de coordonator. 

Pentru criteriile specifice privind eligibilitatea solicitanților, vă rugăm să consultați anunțul privind cererea 

de propuneri. 

2.3. Partenerii și alte organizații implicate 

2.3.1. Cobeneficiarii 

Cobeneficiarii trebuie să fie înregistrați în mod legal într-o țară eligibilă pentru finanțare la momentul 

depunerii cererii. 

Cobeneficiarii sunt organizații și instituții care, în colaborare cu solicitantul grantului în calitate de 

coordonator, contribuie la conceperea și la punerea în aplicare a activităților proiectului, împărțind sarcinile 

relevante și angajamentele financiare. Solicitantul și toți cobeneficiarii vor fi părți la un acord de grant cu 

beneficiari multipli și împărtășesc responsabilitatea juridică și financiară pentru implementarea adecvată și 

la timp a proiectului. Costurile pe care le suportă un cobeneficiar sunt costuri eligibile pentru finanțare (a 

se vedea secțiunea 5) în același mod ca și cele suportate de solicitant. 

Cu toate acestea, solicitantul va fi în orice situație singurul punct de contact pentru Comisie și este 

responsabil pentru raportarea cerută de Comisie. 

Pentru a-și demonstra implicarea în proiect, cobeneficiarii trebuie să semneze o scrisoare de intenție în 

momentul depunerii cererii. Cobeneficiarii trebuie să completeze și să semneze formularul relevant din 

dosarul de cerere (formularul de declarație pentru parteneri). De asemenea, cobeneficiarii pot semna o 

împuternicire prin care mandatează solicitantul să încheie un acord de grant cu Comisia și să primească 

plata grantului, în cazul în care proiectul este selectat. În mod alternativ, acordul de grant poate fi semnat 

de toți cobeneficiarii, însă doar unul dintre aceștia va putea primi plăți din partea Comisiei. 

 

Toți cobeneficiarii sunt responsabili în solidar pentru realizarea proiectului în conformitate cu dispozițiile 

acordului de grant. Această responsabilitate juridică și financiară comună pentru proiect înseamnă, de 

asemenea, că organizațiile vor trebui să convină asupra cooperării dintre ele. De regulă, acest lucru se 

realizează sub forma unui acord de parteneriat pentru proiectul specific. Comisia nu intervine și nici nu 

se constituie în parte la acordul de parteneriat. Comisia respectă diferitele stiluri de management ale 

organizațiilor, însă subliniază că dispozițiile unui astfel de acord nu trebuie să fie discriminatorii și trebuie 
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să respecte atât cerințele legale naționale, cât și acordul de grant care reglementează proiectul. Trebuie 

reținut că, în caz de discrepanțe, acordul de grant prevalează asupra oricărui alt acord încheiat între 

membrii parteneriatului. 

 

ATENȚIE: Întrucât toți cobeneficiarii împărtășesc responsabilitățile juridice și financiare, unele anexe din 

formularul de cerere trebuie să fie prezentate, de asemenea, de fiecare dintre cobeneficiari. Pentru 

informațiile detaliate, vă invităm să consultați lista de verificare pentru solicitanți. 

2.3.2. Partenerii asociați 

Părțile terțe care fie nu îndeplinesc criteriile pentru calitatea de solicitant sau de organizație cobeneficiară, 

fie nu vor suporta cheltuieli pot participa la proiect în calitate de parteneri asociați. 

Partenerii asociați pot fi, de exemplu, organizații din țări care nu sunt eligibile pentru finanțare, dar a căror 

participare în proiect este justificată sau, pur și simplu, organizații care vor desfășura activități care sunt 

legate în mod direct de proiect, dar fără implicații financiare (de exemplu, vor sprijini solicitantul prin 

furnizarea de date de contact sau prin punerea la dispoziție a sediilor acestora în mod gratuit). 

În cazul în care participarea acestora la proiect implică unele costuri (de exemplu, pentru deplasare și 

ședere), costurile respective trebuie să fie suportate de către solicitant sau de către un cobeneficiar. 

Partenerii asociați pot oferi o contribuție financiară la proiect. Acest lucru trebuie să fie precizat în cerere.
1
 

Partenerii asociați trebuie să semneze o scrisoare de intenție în momentul depunerii cererii. În cazul în 

care partenerul asociat dorește să cofinanțeze proiectul, cuantumul acestei contribuții financiare trebuie 

indicat în scrisoarea de intenție și reflectat în bugetul previzional. 

Solicitantul și cobeneficiarii sunt responsabili pentru activitățile partenerilor asociați, întrucât implicarea 

acestora face parte din propunerea de proiect și, ulterior, va face parte din condițiile acordului de grant. 

2.4. Ce tipuri de proiecte pot fi finanțate de către Comisie? 

În fiecare an, în urma cererii de propuneri, Comisia finanțează un număr considerabil de proiecte. 

Programul de formare a judecătorilor naționali în domeniul dreptului UE al concurenței va finanța proiecte 

care îndeplinesc obiectivele și sunt conforme cu prioritățile stabilite în cererea de propuneri. Prin 

urmare, este important să citiți cu mare atenție detaliile anunțului privind cererea de propuneri, pentru a 

identifica domeniile de interes pentru Comisie. 

Nu poate exista decât o singură cerere de grant pentru un proiect, iar aceasta ar trebui depusă de către 

solicitant. O organizație poate depune cereri pentru mai multe proiecte, iar acestea vor fi evaluate separat 

de către Comisie. Nu există nicio limitare pentru organizații de a participa în calitate de parteneri sau de 

solicitanți în cadrul mai multor proiecte pentru care se solicită finanțare în cadrul aceleiași cereri de 

propuneri. 

Înainte de a depune o cerere, solicitantul și organizațiile partenere ar trebui să se familiarizeze cu 

                                                 
1
 Această sumă se poate modifica pe durata proiectului, însă orice diminuare/majorare va avea, de asemenea, 

efecte asupra contribuției totale a Comisiei. 
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activitatea desfășurată până în prezent și cu stadiul actual al cunoștințelor în domeniu, pentru a putea crea 

un proiect care să fie inovator și să aducă o valoare adăugată. Proiectele care doar repetă proiecte 

anterioare și nu iau în considerare cunoștințele existente vor obține punctaje scăzute la evaluarea acestora 

de către Comisie. 

Se pot acorda granturi pentru finanțarea măsurilor luate de organisme pentru a promova cooperarea 

judiciară și/sau pentru a asigura formarea judecătorilor naționali în domeniul dreptului UE al 

concurenței și a încuraja cooperarea dintre aceștia, de exemplu: 

 organizarea de conferințe, seminarii, simpozioane și reuniuni privind dreptul UE al 

concurenței pentru judecătorii naționali; 

 cursuri de formare pe termen scurt sau pe termen lung în domeniul dreptului UE al 

concurenței ca parte a programelor de studii (inițiale sau avansate) pentru judecătorii 

naționali sau personalul judiciar; 

 programe de schimb între judecători de naționalități diferite; 

  cooperare, inclusiv crearea și/sau menținerea rețelelor și/sau a bazelor de date, între 

autorități judiciare sau alte organisme publice sau private responsabile de încurajarea sau 

monitorizarea aplicării corecte a dreptului UE al concurenței de către judecătorii naționali. 

VALABIL PENTRU CERERILE DE PROPUNERI DIN 

PERIOADA 2014-2020 

 

3. Aspecte financiare ale finanțării din partea Comisiei 

3.1. Normele financiare care reglementează granturile 

Finanțarea proiectelor se bazează pe principiul cofinanțării. Granturile acordate în cadrul programului nu 

pot acoperi totalitatea costurilor aferente proiectului. 

Contribuția financiară a UE nu trebuie să depășească 80 % din costurile eligibile totale ale proiectului (a se 
vedea secțiunea 5). 
 

Prin urmare, cel puțin 20 % din costurile eligibile totale trebuie să fie acoperite de către solicitant 

și/sau cobeneficiari și partenerii asociați. Această contribuție nu trebuie să provină din bugetul UE. 

Valoarea cofinanțării trebui să fie indicată în formularul de cerere de grant și în toate anexele relevante 

[formularul pentru buget, scrisoarea (scrisorile) de intenție etc.]. Fondurile cu care urmează să contribuie 

solicitantul trebuie să se afle în contul bancar al acestuia, iar orice fond promis de un cobeneficiar sau 

partener asociat trebuie să fie condiționat de acordarea grantului de către Comisie. În cazul în care există 

condiții suplimentare, contribuția va fi considerată negarantată. Cu toate acestea, pentru cofinanțarea din 

partea autorităților publice este permisă o condiție suplimentară de conformitate cu reglementările 

naționale relevante. 

Contribuțiile în natură pot fi înscrise în secțiunea specifică din formularul pentru buget, însă acestea nu 

sunt considerate „costuri eligibile” pentru finanțare și nu sunt acceptate drept cofinanțare, cu excepția 

cazului în care se încadrează la categoria menționată în considerentul 7 din Regulamentul (UE) 

nr. 1382/2013. Considerentul menționat prevede: Uniunea ar trebui să faciliteze activitățile de formare 

privind punerea în aplicare a dreptului Uniunii prin considerarea salariilor magistraților și ale 
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personalului din justiție participant, suportate de autoritățile statelor membre, drept costuri eligibile sau 

cofinanțare în natură, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ) («Regulamentul financiar»)”.
2
 

În cazul în care suma acordată de către Comisie este mai mică decât suma cerută de solicitant, este 

responsabilitatea solicitantului să obțină sumele suplimentare necesare sau să reducă costul total al 

proiectului. 

Granturile Comisiei sunt acordate numai pentru scopuri necomerciale, iar proiectele trebuie să fie strict 

non-profit. Orice profit va fi dedus din suma finală plătită de Comisia Europeană. Cu toate acestea, 

granturile cu o valoare mai mică sau egală cu 60 000 EUR sunt exceptate de la această regulă. 

Dosarul de cerere ar trebui să conțină un buget estimativ în euro, în care veniturile și cheltuielile să fie 

echilibrate. 

 

Costurile înscrise în buget nu trebuie să includă TVA, cu excepția cazului în care organizația care va 

suporta costurile nu poate declara TVA plătită pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile aferente 

proiectului. TVA plătită de organismele publice este eligibilă pentru finanțare dacă activitatea nu intră în 

domeniul de aplicare a activității normale desfășurate de organismul public respectiv. 

 

Ca regulă generală, proiectele selectate vor începe imediat ce acordul de grant a fost semnat de ambele 

părți. Numai cheltuielile efectuate de la data de începere a proiectului sunt eligibile pentru finanțare. Orice 

costuri suportate înainte de această dată nu sunt eligibile. 

Comisia nu poate rambursa costurile care au fost suportate în țări neeligibile. Vă rugăm să consultați 

anunțul privind cererea de propuneri pentru a verifica țările eligibile. 

 

Pentru norme detaliate privind eligibilitatea costurilor, vă rugăm să consultați secțiunea 5 din prezentul 

ghid. 

 

3.2. Procedurile de plată 

Ca regulă generală, finanțarea este furnizată în două tranșe: 

- poate fi pusă la dispoziție o plată de prefinanțare de până la 50 % din valoarea contribuției 

acordate. Dacă este cazul, aceasta va fi plătită după ce ambele părți au semnat acordul de grant, în 

termen de treizeci de zile calendaristice de la primirea de către Comisie a unei cereri de plată de 

prefinanțare.
3
 În cazul în care acest termen expiră fără să se fi efectuat nicio plată, solicitantul are 

dreptul la plata unor dobânzi, care se calculează și se generează în mod automat ca plată separată; 

- o plată finală, și anume plata soldului grantului acordat. Aceasta va fi plătită după ce Comisia a 

primit și a aprobat atât raportul final
4
, cât și cererea de plată finală.

5
 

                                                 
2 Valabil numai pentru apelurile publicate începând cu anul 2014. 
3 Cererea de plată de prefinanțare trebuie să fie o scrisoare trimisă prin poștă, datată și semnată, cu trimitere la numărul 

acordului de grant și numărul HT. Aceasta trebuie să solicite în mod clar o plată de prefinanțare și suma totală solicitată, în 

euro. 
4 Raportul final va fi considerat complet atunci când îndeplinește toate cerințele menționate în anexele la acordul de grant. 
5 Cererea de plată finală trebuie să fie o scrisoare trimisă prin poștă, datată și semnată, cu trimitere la numărul acordului de 
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Cu toate acestea, vă atragem atenția asupra faptului că, pe baza evaluării individuale de risc, Comisia poate: 

- să reducă procentul prefinanțării, 
- să introducă o plată intermediară sau 

- să solicite garanții financiare suplimentare din partea solicitantului care să acopere valoarea plății de 

prefinanțare până la aprobarea plății finale. 

Dacă este cazul, aceste condiții suplimentare vor fi comunicate solicitantului împreună cu notificarea 

privind acordarea grantului și vor fi prevăzute, de asemenea, în acordul de grant. 

În niciun caz valoarea finală a grantului nu poate depăși suma indicată în acordul de grant. 

În momentul plății soldului grantului acordat, valoarea finală va fi proporțională cu costurile eligibile ale 

proiectului și va fi redusă în cazul în care costurile eligibile totale se dovedesc a fi mai mici decât costurile 

totale estimate. 

De asemenea, Comisia poate reduce valoarea finală a grantului pentru a garanta că venitul total al 

proiectului nu depășește costurile totale ale proiectului. 

Sumele datorate ca plată finală sunt plătite de Comisie în termen de șaizeci de zile calendaristice de la 

data primirii raportului final complet și a cererii de plată finală. În cazul în care termenul expiră fără să se fi 

efectuat nicio plată, solicitanții au dreptul la plata unor dobânzi. Acest lucru se aplică numai în cazul 

cererilor de plată valide și complete. 
 
4. Cum se pregătește o cerere? 
 

4.1. Modalitatea de depunere și limba 

Cererile trebuie să fie transmise utilizându-se formularul-tip de cerere și să fie însoțite de anexele 

necesare enumerate în partea F din formularul de cerere. 

Toate documentele justificative trebuie să fie ordonate și numerotate în mod clar, utilizând paginile de 

gardă ale anexelor cuprinse în dosarul de cerere. 

Formularele pot fi descărcate de pe următorul site: 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html 

Cererile trebuie prezentate în scris și trimise prin poștă. Nu se acceptă nicio altă formă de depunere. 

Cererile sau anexele trimise prin e-mail sau fax nu vor fi acceptate.  

Întrebările referitoare la cererea de propuneri pot fi trimise prin e-mail la adresa: COMP-TRAINING-

JUDGES@ec.europa.eu. 

Cererile trebuie să fie complete (să includă toate documentele specificate în anexa „Listă de 

verificare pentru solicitanți” din dosarul de cerere), semnate și datate. Trebuie transmise două 

exemplare (un exemplar pe hârtie semnat și un exemplar în format electronic - un stick USB sau un CD), 

prin poștă, prin curierat rapid sau prin înmânare personală (conform datei de pe ștampila poștei sau 

din confirmarea de primire a serviciului de curierat rapid). Cererile sau anexele trimise prin e-mail sau 

                                                                                                                                                         
grant și numărul HT. Aceasta trebuie să solicite în mod clar o plată finală și suma totală solicitată, în euro. 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu
mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu
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fax nu vor fi acceptate. 

Cererea trebuie semnată de către o persoană împuternicită să își asume angajamente cu forță juridică 

obligatorie în numele solicitantului. 

Cererea și toate anexele pot fi trimise în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, dar de 

preferință în limba engleză. În cazul în care cererile sunt prezentate într-o altă limbă decât engleza, 

trebuie inclus un rezumat în limba engleză (partea B.2 din formularul de cerere). 

4.2. Dosarul de cerere 
Dosarul de cerere este compus din formularul de cerere (părțile A- F) și din anexele acestuia (anexele 

1-14). 

4.3. Formularul de cerere 
Formularul de cerere este un document Microsoft Word (.doc) în care ar trebui să se includă informațiile 

de bază privind solicitantul, proiectul și parteneriatul (parteneriatele) relevante, dacă există. 

Formularul de cerere începe cu titlul proiectului și cu un mic spațiu rezervat pentru confirmarea de 

primire de către Comisia Europeană.  

Vă recomandăm să citiți cu atenție formularul de cerere și anexele. 

4.3.1. Solicitantul — partea A 

Vă rugăm să furnizați date privind solicitantul (a se vedea punctul 2.2). 

Orice comunicare/corespondență referitoare la proiect va fi trimisă persoanei al cărei nume este indicat ca 

„persoană de contact”, iar datele de contact indicate acolo vor fi incluse, de asemenea, în acordul de grant. 

Vă rugăm să luați notă de faptul că Comisia ar aprecia ca orice comunicare dintre Comisie și persoana de 

contact să fie efectuată în limba engleză, din motive de eficiență. Adresa de contact poate fi diferită de 

adresa oficială a solicitantului. 

Vă rugăm să indicați numele și funcția persoanei care semnează pentru organizație și să semnați, să datați 

și să ștampilați formularul. Persoana respectivă ar trebui să fie autorizată să încheie angajamente 

obligatorii din punct de vedere juridic și financiar în numele solicitantului. Vă rugăm să luați notă de 

faptul că Comisia poate solicita o copie a autorizării. 

În cazul în care propunerea primește un grant, Comisia va pregăti automat acordul de grant spre a fi semnat 

de persoana indicată în această secțiune, cu excepția cazului în care se notifică altfel. 

Vă rugăm să furnizați informații privind organizația coordonatoare, în cazul în care solicitantul deleagă 

altei organizații gestionarea financiară a proiectului (a se vedea punctul 2.2). 

4.3.2. Structura proiectului — partea B 

4.3.2.1. Informații generale — partea B.1 

Această parte cuprinde descrierea principală a activităților care urmează să fie desfășurate în cadrul 
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proiectului. Documentul va oferi Comisiei informații detaliate cu privire la proiect, precum titlul 

proiectului, activitățile propuse, obiectivele, prioritățile, numărul de parteneri, durata etc., și va constitui 

principala bază pentru evaluarea cererii dumneavoastră. 

Vă rugăm să asociați proiectului dumneavoastră un titlu specific care să reflecte acțiunile propuse. Vă 

rugăm să nu utilizați în titlul proiectului dumneavoastră numele programului prin care se acordă grantul. 

Titlul complet al proiectului trebuie indicat în rubrica „titlu”. Un titlu abreviat poate fi inclus în rubrica 

„acronim/titlu prescurtat”. 

Vă recomandăm să oferiți răspunsuri cât mai detaliate și mai specifice și să evitați să includeți informații 

care nu sunt relevante, de exemplu informații privind proiecte anterioare, activitățile curente ale 

organizației dumneavoastră sau alte informații care nu sunt în mod direct legate de propunerea 

dumneavoastră. 

Vă rugăm să rețineți că numărul și naționalitatea (oferind estimări, dacă este necesar) partenerilor, 

participanților și vorbitorilor ar trebui indicate în mod clar în această secțiune. Numerele respective vor 

reprezenta punctul de referință pentru toate etapele următoare ale procesului, inclusiv verificarea propunerii 

dumneavoastră pentru a se stabili dacă este eligibilă, evaluarea propunerii de către un expert și - după caz - 

o evaluare la încheierea proiectului, pentru a se stabili dacă obiectivele acestuia au fost îndeplinite. 

Proiectele nu pot avea o durată mai mare de doi ani (24 de luni). Atunci când planificați proiectul 

dumneavoastră, ar trebui să țineți cont de acest lucru și să vă planificați activitățile în consecință. 

Vă rugăm să menționați data la care intenționați să începeți proiectul pe care îl propuneți. În scopuri de 

planificare, precizăm că evaluarea propunerilor durează aproximativ trei luni de la data limită a depunerii. 

În mod normal, acordurile de grant sunt semnate la 6-9 luni după data limită a cererii de propuneri, prin 

urmare, luați acest lucru în considerare atunci când vă planificați activitățile. 

IMPORTANT: în cazul în care depuneți o propunere care începe sau se încheie înainte de termenul limită 

de depunere, propunerea dumneavoastră va fi respinsă, întrucât finanțarea UE nu poate fi acordată 

retroactiv. 

Sumele indicate în această secțiune ar trebui să fie identice cu cele indicate în bugetul previzional – anexa 3 

din formularul de cerere – prin urmare, vă recomandăm să completați aceste rubrici numai după ce ați 

finalizat bugetul estimativ. 

4.3.2.2. Rezumat — partea B.2 

Rezumatul trebuie să ofere cititorului o înțelegere clară (cine, ce, unde, când, cum, de ce) a obiectivelor 

propunerii și a modului în care aceasta îndeplinește obiectivele specificate în cererea de propuneri în cadrul 

căreia este depusă. De asemenea, acesta trebuie să prezinte conținutul și activitățile care urmează să fie 

desfășurate în vederea realizării acestor obiective. Solicitantul ar trebui să prezinte și motivul pentru care 

proiectul este inovator și modul în care proiectul se va baza pe cunoștințele existente și va crea o valoare 

adăugată la nivel european. 

Vă rugăm să rețineți că experții care evaluează propunerea dumneavoastră nu știu cine sunteți, ce ați făcut 

în trecut și care este situația specifică din țara dumneavoastră în ceea ce privește nevoile de formare pentru 

judecători. Încercați să fiți clari și exhaustivi și să evidențiați caracteristicile distinctive ale propunerii 

dumneavoastră. 
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Vă rugăm să aveți în vedere faptul că alte elemente esențiale, cum ar fi rezultatele preconizate, strategiile 

de marketing etc. trebuie prezentate în secțiunea C, prin urmare încercați să nu le repetați aici. Această 

secțiune și secțiunea C vor constitui „cartea de vizită” a proiectului dumneavoastră și vor fi folosite în 

scopuri de publicare/diseminare, în cazul în care proiectul dumneavoastră va beneficia de un grant. 

Rezumatul proiectului trebuie să aibă cel mult o pagină și trebuie prezentat în limba engleză. 

Vă rugăm să includeți CV-uri (anexa 9), care vor fi utilizate în momentul examinării propunerii pentru a 

stabili dacă aceasta îndeplinește criteriile de selecție și a evalua capacitatea operațională și profesională a 

proiectului. Ar trebui să atașați CV-uri recente ale membrilor-cheie ai personalului, inclusiv 

coordonatorul/directorul de proiect, persoana responsabilă de gestionarea financiară și principalii experți. 

Comisia recomandă insistent ca acestea să fie prezentate în formatul CV Europass; cu toate acestea, 

organizațiile sunt libere să prezinte CV-urile în orice format. Toate CV-urile ar trebui să fie suficient de 

detaliate pentru a permite Comisiei să evalueze dacă persoana respectivă este calificată pentru poziția 

propusă și deține o experiență suficientă în domeniu/funcție. 

 

Modelul de CV Europass poate fi descărcat de pe următoarea pagină de internet: 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp 

4.3.2.3. Alte proiecte legate direct de propunere — partea B.3 

Vă rugăm să enumerați toate granturile UE (atât granturi de funcționare, cât și granturi pentru proiecte) și 

licitațiile obținute în ultimii trei ani de către solicitant, cobeneficiari și orice organizații partenere 

asociate. 

Vă rugăm să specificați rolul organizației dumneavoastră în aceste proiecte (indicând dacă sunteți o 

organizație solicitantă sau o organizație parteneră). 

Trebuie să informați fără întârziere DG Concurență cu privire la oricare altă cerere de finanțare depusă la 

alte instituții sau agenții ale UE și/sau cu privire la orice finanțare aprobată de alte instituții sau agenții ale 

UE, ulterior depunerii cererii. 

4.3.3. Justificarea, impactul și rezultatele proiectului — partea C 

4.3.3.1. Justificarea propunerii — partea C.1. 

În această secțiune, trebuie să explicați cerințele, scopul și impactul preconizat al proiectului și motivele 

pentru care este important ca propunerea dumneavoastră să fie aleasă de către Comisie. 

De asemenea, vă rugăm să prezentați strategia dumneavoastră de marketing. (De exemplu: cum intenționați 

să atrageți participanți? aveți o metodologie strategică? dețineți liste relevante de adrese?) 

4.3.3.2. Rezultate și impact — partea C.2 

Vă rugăm să precizați în detaliu rezultatele așteptate ale proiectului, realizările concrete și prestațiile, 

precum și strategia de diseminare a acestora. Strategia dumneavoastră pentru obținerea rezultatelor ar trebui 

inclusă aici, și poate fi, de asemenea, prezentată în secțiunea E (a se vedea punctul 4.3.5). Vă rugăm să 

rețineți că evaluatorii vor utiliza informațiile din prezenta secțiune pentru a evalua modul în care proiectul 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp
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îndeplinește criteriile de atribuire privind „diseminarea și durabilitatea”. Încercați să fiți clari și exhaustivi 

atunci când furnizați detalii cu privire la realizările pe care intenționați să le atingeți și la efectul durabil al 

acestora. 

4.3.4. Partenerii — partea D 

4.3.4.1. Prezentare generală a partenerilor — partea D.1. 

În această secțiune a formularului de cerere ar trebui să furnizați informații de bază privind toți partenerii 

implicați în proiect (inclusiv organizația solicitantă și eventualii cobeneficiari). Această listă a partenerilor 

ar trebui inclusă, de asemenea, în planul financiar și în formularul de buget previzional detaliat (anexa 3 din 

dosarul de cerere). 

4.3.4.1. Caracteristicile parteneriatului — partea D.2. 

Vă rugăm să oferiți informații suplimentare cu privire la organizațiile partenere și la rolul acestora în cadrul 

proiectului (cine este și ce face fiecare organizație). Vă rugăm să vă asigurați că enumerați organizațiile în 

aceeași ordine ca în tabelul D.1. 

4.3.5. Organizarea și gestionarea proiectului — partea E 

4.3.5.1. Planul de lucru și calendarul de punere în aplicare — partea E.1. 

Această parte a formularului de cerere de grant vizează să vă permită să descrieți aspecte ale proiectului 

care nu au putut fi abordate în mod specific în partea B, dar care sunt, cu toate acestea, importante pentru 

punerea în aplicare cu succes a oricărui proiect sau flux de lucru. Ar trebui să descrieți planul 

dumneavoastră de lucru și să-l împărțiți în etape. 

Solicitantul ar trebui să indice durata totală, numărul de membri ai personalului și metodele de lucru 

preconizate
6
. În ultimul rând, ar trebui să vă prezentați strategia pentru diseminarea rezultatelor și planul 

pentru asigurarea calității proiectului dumneavoastră. 

Ultima parte va permite evaluatorilor Comisiei să constate care sunt șansele ca rezultatele (sau efectele) să 

dureze după terminarea contractului. 

Vă rugăm să evitați să descrieți încă o dată proiectul ci, mai curând, să încercați să răspundeți în mod 

concis la fiecare întrebare specifică. 

4.3.6. Anexele — partea F 

Toate anexele necesare sunt enumerate în partea F din formularul de cerere. Va trebui să completați și să 

atașați aceste fișiere la formularul de cerere, în formatul lor original (documente Excel și Word) în format 

electronic și pe suport de hârtie, atunci când este solicitat un exemplar original semnat. 

ANEXA 1. Listă de verificare pentru solicitanți 

Lista de verificare vă va ajuta să finalizați cererea dumneavoastră. După ce ați terminat cererea, puteți să 

                                                 
6
 Cu normă întreagă/cu fracțiune de normă, la distanță/la fața locului, reuniuni/ateliere etc. 
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completați și să semnați această listă, pentru a verifica dacă ați inclus toate elementele necesare. 

ANEXA 2. Copie în format electronic a cererii complete 

Pentru a finaliza depunerea cererii, trebuie să includeți o copie în format electronic a formularului de cerere 

de grant împreună cu toate anexele completate. Copia în format electronic trebuie să reflecte originalul (mai 

exact, documentele originale care trebuie timbrate, datate, semnate trebuie să fie incluse ca versiune 

electronică după ce îndeplinesc toate aceste condiții). Pentru a asigura integralitatea versiunii electronice, 

vă recomandăm insistent pregătirea acesteia numai după ce ați pregătit întregul formular de cerere și 

anexele acestuia și sunteți gata să le transmiteți. 

 

ANEXA 3. Planul financiar și bugetul previzional detaliat 

 
În această secțiune a formularului de cerere de grant, ar trebui să prezentați bugetul dumneavoastră 
estimativ al proiectului, pe categorii de costuri și venituri. 

Bugetul estimativ total indicat aici ar trebui să fie același cu cel indicat în secțiunea B.1 din formularul de 

cerere (structura proiectului). 

Toate sumele ar trebui să fie exprimate în euro și să aibă doar două zecimale. 

Planul financiar și bugetul previzional detaliat ar trebui să includă informații financiare specifice și clare 

care să faciliteze evaluarea propunerii dumneavoastră. Acestea vor fi citite împreună cu formularul de 

cerere de grant și cu celelalte anexe; prin urmare, vă rugăm să luați notă de faptul că neconcordanțele dintre 

formulare în ceea ce privește planificarea acțiunii (de exemplu, numărul sau locul de desfășurare a 

reuniunilor etc.) sau termenii utilizați pentru a descrie fiecare activitate vor fi evaluate nefavorabil. 

Planul financiar și bugetul previzional detaliat constituie un document Excel destinat a fi utilizat pe 

întreaga durată de viață a proiectului (inclusiv pentru etapele de depunere a cererii, evaluare și selectare și 

pentru raportul dumneavoastră final). Vă rugăm să vă asigurați că ați inclus o versiune Excel (nu scanată) 

în copia în format electronic a cererii, pentru a simplifica corecțiile. 

 
Această foaie ar trebui să includă toate costurile detaliate necesare pentru implementarea proiectului. 

Aceasta ar trebui să includă, de asemenea, toate sursele veniturilor proiectului (fonduri), atât sumele cu care 

contribuie beneficiarii grantului (solicitantul și eventualii cobeneficiari), cât și fondurile cu care contribuie 

oricare altă parte terță (cofinanțatori și parteneri asociați). 

 
Planul financiar și bugetul previzional detaliat este format din 15 foi de lucru: 

 planul financiar (rezumatul bugetului previzional); 

 partea A.a) — personalul în funcție de categorie; 

 partea A.b) — cheltuieli de deplasare și de cazare pentru personalul implicat în operațiune; 

 partea A.c) — cheltuieli de deplasare și de cazare pentru vorbitori; cheltuieli de deplasare și de 
cazare pentru participanți; 

 partea A.d) — costuri pentru masă/băuturi răcoritoare pentru personalul implicat în operațiune, 
precum și pentru participanți, vorbitori și interpreți; 

 partea A.e) — tarifele interpreților; 

 partea A.f) — costul echipamentelor, terenurilor și bunurilor imobiliare; 
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 partea A.g) — costul consumabilelor și al furniturilor; 

 partea A.h) — costul publicațiilor și al rapoartelor; 

 partea A.i) — alte costuri directe; 

 partea A.j) — costuri generale aferente operațiunii; 

 contribuții în natură; 

 tabel de venituri (alte contribuții); 

 semnătura; 

 categoria de personal. 

 

Bugetul previzional este acceptat pentru evaluare dacă: 

 este folosit modelul standard; 

 foile sunt completate furnizând o defalcare detaliată în euro a cheltuielilor estimate ale proiectului. 
 

ANEXA 4. Fișă de identificare bancară 

 
Vă rugăm să furnizați detaliile contului bancar care va fi utilizat pentru proiect, dacă acesta este selectat, și 
să completați toate rubricile relevante: 

 

 denumirea juridică a beneficiarului, care va coordona proiectul (această informație ar trebui să fie 

aceeași cu cea din partea A a formularului de cerere); 

 adresa legală a organizației solicitante, care va coordona proiectul; 

 detaliile bancare ale beneficiarului sau ale cobeneficiarului desemnat să primească plățile (de regulă, 

solicitantul) în cazul unui acord de grant cu beneficiari multipli; 

 ștampila băncii și data SAU o declarație bancară menționând în mod clar codul IBAN, codul BIC și 

denumirea băncii. 

 

  ANEXA 5. Formular pentru entități juridice 

 

Vă atragem atenția asupra faptului că informațiile ar trebui furnizate pentru solicitant și pentru fiecare 

cobeneficiar, după caz, utilizând formulare separate pentru fiecare dintre aceștia. Acest lucru nu este 

necesar pentru partenerii asociați. Trebuie să se includă: 

 denumirea juridică a solicitantului (această informație ar trebui să fie aceeași cu cea din partea A a 

formularului de cerere) sau a cobeneficiarului; 

 adresa legală a beneficiarului/cobeneficiarului. 

 

ANEXA 6. Declarație pe propria răspundere a solicitantului (criterii de excludere și 

absența conflictelor de interese) 

 

Solicitanții sunt obligați să semneze declarația privind criteriile de excludere numai dacă valoarea grantului 

solicitat este egală sau mai mare de 60 000 EUR. Declarația ar trebui să reflecte faptul că solicitanții au 
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surse stabile și suficiente de finanțare pentru a-și menține activitatea pe durata proiectului și că aceștia sunt 

de acord să participe la finanțarea acestuia. 

 

ANEXA 7. Dovada statutului juridic 

 

Documentele enumerate mai jos sunt necesare numai pentru solicitant și pentru cobeneficiari, nu și pentru 

partenerii asociați. Comisia va accepta numai copii ale documentelor oficiale. Acestea sunt necesare pentru 

a înregistra beneficiarul în sistemul contabil al Comisiei, însă vor fi folosite, de asemenea, pentru a verifica 

eligibilitatea solicitantului. 
 

Anexa 7 nu se depune dacă solicitantul este un organism guvernamental (de exemplu, un minister, o 

autoritate guvernamentală locală, regională, națională sau federală, o autoritate municipală sau alt organism 

public) sau o universitate. Cu toate acestea, organismele respective ar trebui să fie pregătite să furnizeze 

Comisiei, la cerere, documentele relevante. 

 

În funcție de statutul juridic al organizației solicitante, documentele necesare pot include: 

 

Pentru organismele private: 

1. actul constitutiv sau statutul organizației; 

2. dovada de înregistrare juridică a organizației: o copie a unui document oficial (de exemplu, 

Monitorul Oficial, registrul național al comerțului etc.) care să indice denumirea oficială a 

organizației și adresa sediului social (sediul central) și numărul de înregistrare atribuit de 

autoritățile naționale; 

3. o copie a documentului de înregistrare ca plătitor de TVA, dacă este cazul și dacă numărul de 

înregistrare TVA nu apare în documentele oficiale enumerate mai sus. 

 

Pentru organismele publice: 

  1. o copie a rezoluției, legii, decretului sau deciziei sau a oricărui alt document oficial care atestă 

înființarea organizației; 

  2. statutul organizației, dacă este cazul; 

  3. dacă organizația are un număr TVA, o copie a documentului de înregistrare ca plătitor de TVA. 

 

ANEXA 8. Evaluarea capacității financiare 
 

În cazul în care grantul total solicitat este mai mic de 60 000 EUR, solicitantul trebuie doar să facă 

o declarație pe proprie răspundere cu privire la capacitatea sa financiară de a implementa 

proiectul. 

 

În cazul în care grantul total solicitat este egal cu sau mai mare de 60 000 EUR, solicitantul 

trebuie să prezinte declarații financiare anuale oficiale (bilanț și/sau contul de profit și pierdere) 

pentru ultimul exercițiu financiar încheiat, pentru a demonstra capacitatea sa financiară. Pentru 

organizațiile nou create, planul de afaceri ar putea înlocui aceste documente. 

 

Anexa 8 nu se depune dacă solicitantul este un organism guvernamental (de exemplu, un 

minister, o autoritate guvernamentală locală, regională, națională sau federală, o autoritate 

municipală sau alt organism public) sau o universitate publică. 
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ANEXA 9. Evaluarea capacității operaționale 

 

Vă rugăm să furnizați informații cu privire la proiectele pe care le-ați finalizat în trecut. În cazul în 

care le-ați enumerat deja în partea B.3 din formularul de cerere de grant, ați putea adăuga aici 

documente justificative și orice alte informații suplimentare. 

 

În cazul în care grantul total solicitat este mai mic de 60 000 EUR, trebuie doar să faceți o 

declarație pe proprie răspundere cu privire la capacitatea dumneavoastră operațională de a 

implementa proiectul. 

 

ANEXA 10. Grile de salarizare a personalului 

 

Intervalele de salarizare a personalului pot fi furnizate, de exemplu, sub forma fluturașilor de salariu. 

Salariul zilnic al membrilor personalului dumneavoastră nu ar trebui să depășească ratele zilnice maxime 

eligibile pentru costurile de personal. 

 

ANEXA 11. Formular de declarație pentru partener(i) 
 

Dacă este cazul, vă rugăm să prezentați scrisori de intenție din partea organizațiilor partenere, care 

să ateste participarea acestora în cadrul proiectului. În cazul în care organizația sau organizațiile 

partenere sunt cobeneficiari (2.3.1) și vor suporta cheltuieli (prevăzute în bugetul dumneavoastră), 

vă rugăm să atașați, de asemenea, copii ale anexei 6 și ale anexei 7. 

 

ANEXA 12. Angajament explicit din partea solicitantului de asumare a 

responsabilității pentru finanțare 

 

Dacă este cazul, vă rugăm să prezentați un angajament explicit de asumare a responsabilității 

pentru finanțare în cazul în care celelalte părți nu sunt în măsură să facă acest lucru. Acest 

document poate lua forma unei declarații. 

 

ANEXA 13. Certificat de TVA 

 

Vă rugăm să prezentați un document oficial care să ateste numărul dumneavoastră de TVA sau, după caz, 

dovada scutirii de la plata TVA. Începând cu anul 2014, acest document trebuie furnizat doar ca 

document justificativ pentru documentele din anexa 5. 

 

 

 
5. Eligibilitatea costurilor — ce tipuri de costuri vor fi acceptate 
 
Costurile sunt eligibile pentru finanțare dacă sunt suportate efectiv de beneficiarul unui grant și îndeplinesc 

următoarele criterii: 

 sunt suportate în timpul desfășurării proiectului sau a programului de lucru, cu excepția costurilor 

legate de rapoartele finale și de certificatele de audit. 

Vă atragem atenția asupra faptului că perioada de eligibilitate a costurilor va începe astfel cum este 

specificat în acordul de grant sau în decizia de grant. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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Dacă un beneficiar poate demonstra necesitatea de a demara proiectul înainte de semnarea 

acordului, cheltuielile pot fi autorizate înainte de acordarea grantului. În niciun caz perioada de 

eligibilitate nu poate începe înainte de data la care a fost depusă cererea de grant (a se vedea 

secțiunea 4.3.2.1 de mai sus); 

 sunt incluse de către solicitant în bugetul estimat (anexa III) al proiectului sau al programului de 

lucru; 

 sunt suportate în legătură cu proiectul, astfel cum este descris în anexa I, și sunt necesare pentru 

punerea în aplicare a acestuia; 

 au un caracter identificabil și verificabil și, în special, sunt înregistrate în evidențele contabile ale 

beneficiarului și sunt stabilite în conformitate cu standardele contabile aplicabile în țara în care este 

stabilit beneficiarul și în conformitate cu practicile contabile uzuale ale beneficiarului; 

 respectă cerințele prevăzute în legislația fiscală și socială aplicabilă; 

 sunt rezonabile, justificate și respectă cerințele bunei gestionări financiare, în special cele 

referitoare la economie și eficiență. 

Procedurile de contabilitate internă și audit ale beneficiarului trebuie să permită reconcilierea directă a 

costurilor și veniturilor declarate în privința evenimentului/proiectului cu extrasele contabile și documentele 

justificative corespunzătoare. 

5.1. Costuri directe eligibile 

Următoarele costuri directe sunt eligibile pentru finanțare, dacă îndeplinesc criteriile stabilite în secțiunea 5 

de mai sus. 

Costurile directe eligibile ale proiectului/programului de lucru sunt costurile care îndeplinesc condițiile de 

eligibilitate stabilite mai sus, se pot identifica drept costuri specifice ocazionate în mod direct de 

implementarea proiectului sau a programului de lucru și, prin urmare, pot fi legate în mod direct de 

acesta/aceasta, cum ar fi: 

- costurile cu personalul angajat de beneficiar (cu un contract sau un act de numire echivalent) pentru 

a lucra la proiect, incluzând salariile reale plus contribuțiile la asigurările sociale și alte costuri 

statutare incluse în remunerație, cu condiția ca respectivele costuri să fie în conformitate cu politica 

obișnuită a beneficiarului în materie de remunerare; astfel de costuri pot include, de asemenea, 

remunerații suplimentare, inclusiv plăți pe baza unor contracte suplimentare, indiferent de natura 

acestor contracte, cu condiția ca acestea să fie plătite în mod consecvent ori de câte ori este necesar 

același tip de activitate sau de expertiză, independent de sursa de finanțare folosită. 

Costurile pentru persoanele fizice care lucrează cu beneficiarul în temeiul unui contract altul decât 

contractul de muncă pot fi asimilate cheltuielilor cu personalul prevăzute mai sus dacă se întrunesc 

următoarele condiții: 

(i) persoana fizică lucrează conform instrucțiunilor beneficiarului și, cu excepția cazului în 

care s-a convenit altfel cu beneficiarul, la sediul beneficiarului; 

(ii) rezultatul activității aparține beneficiarului și 
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(iii)  costurile nu sunt în mod semnificativ diferite de cheltuielile cu personalul care îndeplinește 

sarcini similare în temeiul unui contract de muncă încheiat cu beneficiarul; 

- costurile aferente personalului administrațiilor naționale, în măsura în care acestea corespund 

costului activităților pe care autoritatea publică respectivă nu le-ar desfășura dacă proiectul în cauză 

nu s-ar derula; 

- indemnizații de deplasare și de ședere (pentru reuniuni, inclusiv reuniuni de lansare, dacă este 

cazul, conferințe etc.), dacă respectivele costuri sunt în conformitate cu practicile obișnuite ale 

beneficiarului și nu depășesc costurile unitare relevante propuse de Comisie. 

- costul de amortizare a echipamentului (nou sau de ocazie): numai partea de amortizare a 

echipamentului care corespunde duratei evenimentului/proiectului și rata de utilizare efectivă 

pentru realizarea proiectului pot fi luate în considerare de către Comisie; costurile de închiriere sau 

de leasing a echipamentelor sau a altor active sunt, de asemenea, eligibile, cu condiția ca 

respectivele costuri să nu depășească costurile de amortizare a echipamentelor sau activelor 

similare și să nu includă taxe de finanțare. 

Prin excepție, condițiile speciale (a se vedea modelul de acord de grant) pot permite rambursarea 

integralității costurilor de achiziționare de echipamente, în cazul în care acest lucru este justificat 

de natura proiectului și de contextul în care sunt utilizate echipamentele sau activele; 

- costurile consumabilelor și furniturilor, cu condiția ca acestea să fie identificabile și atribuite 

proiectului; 

- costurile care derivă în mod direct din cerințele legate de implementarea proiectului (diseminarea 

informațiilor, evaluarea specifică a proiectului, traduceri, reproducere); 

Pentru alte dispoziții și informații, vă rugăm să consultați articolul II.19.2 din modelul de acord de grant. 

5.2. Costuri indirecte eligibile (cheltuieli generale)  

„Costurile indirecte” ale proiectului sunt costurile care nu constituie costuri specifice direct legate de 

implementarea proiectului și care, prin urmare, nu pot fi atribuite în mod direct acestuia. Acestea nu pot 

include costurile identificabile sau declarate drept costuri directe eligibile. 

O sumă forfetară de maximum 7 % din costurile directe totale eligibile ale proiectului este eligibilă pentru 

finanțare în calitate de costuri indirecte. Acestea reprezintă costurile administrative generale ale 

beneficiarului care sunt imputabile proiectului. 

Costurile indirecte nu pot include costurile introduse în cadrul unei alte linii bugetare. 

Vi se atrage atenția asupra faptului că, în cazul în care organizația dumneavoastră primește un grant de 

funcționare, costurile indirecte nu sunt eligibile pentru finanțare din granturi acordate pentru proiecte 

specifice. 

5.3. Costuri neeligibile 

Lista prezentată în continuare este o listă minimă de referință și trebuie să fie pe deplin respectată, cu 

excepția cazului în care actul de bază prevede altfel. 
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– rentabilitatea capitalului; 

– costuri aferente datoriei și serviciului datoriei; 

– provizioane pentru pierderi sau datorii; 

– costuri aferente viramentelor efectuate de Comisie și percepute de banca unui beneficiar; 

– dobânda datorată; 

– creanțe îndoielnice; 

– pierderi din diferențe de curs valutar; 

– costurile declarate de beneficiar pentru alt proiect care a primit un grant finanțat de la bugetul UE 

(inclusiv granturile acordate de un stat membru dar finanțate din bugetul UE și granturile acordate 

de alte organisme decât Comisia în vederea executării bugetului UE); în particular, costurile 

indirecte sunt neeligibile pentru finanțare în cadrul unui grant pentru proiecte acordat unui 

beneficiar care beneficiază deja de un grant de funcționare finanțat de la bugetul UE în perioada în 

cauză; 

- TVA deductibilă; 

– contribuții în natură; 

– cheltuielile excesive sau nechibzuite; 

– cheltuielile de deplasare și de ședere pentru funcționarii UE. 

 

6. Norme detaliate privind costurile eligibile 

În continuare puteți consulta o descriere detaliată a normelor de eligibilitate pentru fiecare categorie de 

costuri pe care o puteți înscrie în bugetul dumneavoastră pentru proiect. Vă rugăm să vă asigurați că 

costurile pe care le declarați respectă aceste norme deoarece, în caz contrar, ele pot fi respinse de Comisie. 

 

6.1. Costuri directe eligibile — planul financiar și bugetul previzional detaliat 

6.1.1. Cheltuieli cu personalul (partea A.a) 

6.1.1.1 Principii generale 

 

Pentru a asigura punerea în aplicare cu succes a sarcinilor legate de activitățile proiectului, ar trebui alocate 

proiectului resurse umane corespunzătoare. 

 

Costurile de personal sunt imputate în raport cu timpul efectiv dedicat proiectului. Costurile se calculează 

pe baza salariului sau a indemnizațiilor brute reale plus impozitele sociale obligatorii și orice alte costuri 

statutare incluse în remunerare. Timpul pe care fiecare membru al personalului îl petrece lucrând pentru 

proiect trebuie înregistrat în mod regulat folosindu-se fișe de pontaj semnate sau un sistem echivalent de 

înregistrare a timpului instituit și certificat de către angajator. 
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Nivelul salariilor trebuie să fie rezonabil și în conformitate cu politica dumneavoastră salarială normală. 

Salariul zilnic al membrilor personalului dumneavoastră nu ar trebui să depășească ratele zilnice maxime 

eligibile pentru costurile de personal. 
 

Salariile (tarifele) personalului temporar și contractual pot fi incluse în această categorie dacă persoana în 

cauză lucrează pentru beneficiar și/sau cobeneficiar în temeiul unui contract sau al unui subcontract 

individual care leagă în mod explicit persoana în cauză de proiect și dacă o astfel de practică respectă 

legislația națională relevantă. 

 

Atunci când introduceți costurile de personal în planul financiar și bugetul previzional detaliat, ar 

trebui să indicați cel puțin următoarele informații: 

- numele membrului de personal al proiectului (dacă se cunoaște); 

- rolul acestuia în cadrul proiectului; 

- statutul profesional al membrului de personal: dacă acesta va fi recrutat în mod specific 

pentru proiect sau dacă este deja angajat de către organizație, dacă acesta desfășoară o 

activitate independentă, dacă va lucra cu fracțiune de normă sau cu normă întreagă 

pentru proiect etc. 

 
6.1.1.2 Costurile pentru personalul permanent al unei organizații din sectorul public 

Această secțiune se referă la cheltuielile cu personalul permanent al unei organizații din sectorul public. 

Aceasta nu se aplică cheltuielilor de personal aferente universităților, indiferent de statutul acestora. 

Costurile salariale cu personalul permanent al unei organizații din sectorul public pot fi finanțate prin grant 

numai în măsura în care se referă la activități ale proiectului pe care organizația publică nu le-ar fi 

desfășurat dacă proiectul nu s-ar fi realizat. Activitățile respective trebuie să reprezinte un cost suplimentar 

pentru organizație. 

 

Costurile salariale cu personalul permanent al unei organizații din sectorul public sunt eligibile pentru 

finanțare numai în cazurile următoare: 

a) Remunerație pentru ore suplimentare 

Numai compensația în numerar pentru orele suplimentare de muncă plătită pentru personalul permanent al 

unei organizații din sectorul public poate fi considerată eligibilă, cu condiția ca membrul de personal să fie 

detașat/atribuit proiectului în conformitate cu normele naționale relevante. 

Atunci când completați acest tip de costuri de personal în planul financiar și bugetul previzional 

detaliat, ar trebui să indicați cel puțin următoarele informații: 

- cuvintele-cheie „ore suplimentare”; 

- numele angajatului; 

- numărul total de ore suplimentare necesare pentru realizarea sarcinilor proiectului; 

- rata unitară (cuantumul remunerației orare). Rata unitară pentru ore suplimentare este 

estimată pe baza remunerației totale pentru orele de lucru normale plus o compensație 

în bani pentru orele suplimentare, și împărțită la numărul total de ore de lucru (ore de 

lucru normale + ore suplimentare). 

b) Costurile de înlocuire a unui membru al personalului pentru îndeplinirea sarcinilor sale obișnuite 

Costurile cu personalul permanent al unei organizații din sectorul public pot fi considerate eligibile pentru 

finanțarea integrală dacă persoana în cauză este detașată/numită, în conformitate cu normele naționale 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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relevante, pentru sarcini care sunt în mod specific legate de implementarea proiectului, și o altă persoană 

este recrutată în mod specific pentru a o înlocui pentru realizarea sarcinilor normale ale acesteia pe durata 

proiectului. 

Atunci când completați acest tip de costuri de personal în bugetul previzional, ar trebui să indicați cel 

puțin următoarele informații: 

- cuvântul-cheie „înlocuit”; 

- numele angajatului; 

- rolul acestuia în cadrul proiectului. 

c) Alte cheltuieli cu personalul permanent al unei organizații din sectorul public 

Cu excepția cazurilor care se încadrează în categoriile a) și b) de mai sus, costurile cu personalul permanent 

al unei organizații din sectorul public vor fi considerate eligibile pentru finanțare în limita sumei necesare 

pentru a cofinanța proiectul. În niciun caz costul total cu personalul permanent al organizațiilor din 

sectorul public nu poate fi mai mare decât valoarea totală a cofinanțării din partea solicitantului, a 

cobeneficiarilor, a partenerilor asociați și a părților terțe. Comisia se va asigura că acest plafon este 

respectat înainte de a acorda grantul și poate reduce costurile corespunzătoare în consecință. 

Atunci când completați acest tip de costuri de personal în bugetul previzional, ar trebui să indicați cel 

puțin următoarele informații: 

- cuvintele-cheie „acoperite prin cofinanțare”; 

- numele angajatului; 

- rolul acestuia în cadrul proiectului. 

 

Vă rugăm să luați notă de faptul că, în absența unei indicații clare în planul financiar și în bugetul 

previzional detaliat cu privire la încadrarea costurilor cu personalul permanent al unei organizații publice 

în categoria a), b) sau c), se va considera în mod automat că acestea se încadrează în categoria c). 

6.1.2. Cheltuieli cu deplasările (părțile A.b și A.c) și mesele (A.d) 

Numai cheltuielile de deplasare direct legate de proiect și care se referă la evenimente specifice și 

identificabile în mod clar sunt eligibile pentru finanțare din partea UE. Pentru orice deplasare în alte locuri 

decât cele în care sunt localizați solicitantul și cobeneficiarii, trebuie să se demonstreze relevanța pentru 

proiect. Cheltuielile de deplasare ar trebui să fie în conformitate cu practicile dumneavoastră uzuale privind 

cheltuielile de deplasare și să nu depășească ratele unitare propuse de Comisie. 

Beneficiarii trebuie să folosească mijlocul de deplasare cel mai puțin scump și trebuie depuse toate 

eforturile pentru a folosi tariful cel mai economic. 

Rambursări pe baza costurilor unitare 

Beneficiarii pot aplica rata forfetară fixă pe zi indicată în cererea de propuneri pentru costurile legate de 

cazare și masă/băuturi. Rata forfetară fixă pe zi se bazează pe baremul de cazare și de diurne aplicabil 

călătoriilor de serviciu efectuate de personalul Comisiei. Pentru seminariile de o jumătate de zi, se va aplica 

un procent de 50 % din rata zilnică. Costurile unitare sunt plătite, de regulă, direct participanților. 

 

Pentru a evita riscul de abuz, Comisia descurajează ferm orice alt sistem de rambursare a costurilor de 

ședere. Cu toate acestea, în cazul în care se poate demonstra că un astfel de sistem a fost oficial în vigoare 



Ghid pentru solicitanți – cerere de propuneri 

- 22 - 

 

 

înainte de acordarea grantului, acesta poate fi folosit în continuare, în limitele stabilite pentru fiecare țară în 

ghidul Comisiei.
7
 Plata în numerar trebuie evitată (în favoarea utilizării transferului bancar), cu excepția 

cazului în care se poate demonstra prin documente contabile justificative că aceste plăți sunt înregistrate în 

conturile oficiale ale beneficiarului grantului. 

 

Rambursări pe baza cheltuielilor reale 

Cheltuielile de ședere (cazare, masă, transport local în apropierea zonei în care unde are loc vizita și alte 

cheltuieli) sunt eligibile pentru rambursare până la echivalentul sumei plătite efectiv. Prin urmare, este 

foarte important să se păstreze toate documentele justificative, care ar putea fi solicitate de către Comisie 

înainte de a efectua plata finală. Pentru a fi considerate eligibile pentru rambursare, costurile trebuie să fie 

rezonabile în raport cu prețurile locale și exclusiv legate de proiect. Dacă sunt asigurate mese în comun 

pentru participanți (de ex. mic dejun la hotel, prânz și cină în timpul evenimentelor), diurna pentru mese nu 

va fi considerată eligibilă sau va fi dedusă din costul suportat. 

Orice cheltuieli de deplasare suportate în afara țărilor care sunt eligibile pentru a participa la cererea de 

propuneri vor fi respinse. 

Atunci când introduceți cheltuielile de deplasare în planul financiar și în bugetul previzional detaliat, 

ar trebui să indicați locul de origine și locul de destinație, numărul și, dacă se cunosc deja, numele sau 

naționalitatea persoanelor care se deplasează, motivul deplasării (de exemplu, a doua reuniune de proiect, 

vizită de studiu etc.) și ar trebui să le calculați folosind prețul de referință adecvat (prețul pieței sau costuri 

unitare). 

Atunci când introduceți cheltuielile de ședere în planul financiar și în bugetul previzional detaliat, ar 

trebui să indicați, în concordanță cu informațiile privind cheltuielile de deplasare, locația, numărul și, dacă 

se cunosc deja, numele persoanelor care primesc indemnizații de ședere și motivul deplasării (de exemplu, 

a doua reuniune de proiect, vizită de studiu etc.). 

Cheltuielile de deplasare și de subzistență ale participanților, vorbitorilor și interpreților ar trebui să fie 

incluse în partea A.c. 

 6.1.3. Cheltuieli cu interpreții și vorbitorii (partea A.e) 

Costurile aferente interpreților și vorbitorilor ar trebui menționate individual. Trebuie furnizate dovezi 

pentru costurile respective la sfârșitul proiectului, inclusiv contracte în care să se precizeze numărul exact 

de ore lucrate și sumele plătite. 

6.1.4. Echipamente (partea A.f) 

6.1.4.1 Echipamente (noi sau de ocazie): 

Costurile de amortizare a echipamentelor existente sunt, în principiu, considerate parte a costurilor 

indirecte ale proiectului. Cu toate acestea, în cazul în care solicitantul sau un cobeneficiar a achiziționat 

echipamente (calculator, echipamente audio-video etc.) în mod specific pentru proiect, acesta le poate 

declara ca fiind costuri directe, însă trebuie: 

                                                 
7
 http://ec.europa.eu/competition/calls/2014_judges/annex14_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm
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- să compare prețurile practicate de diferiți furnizori pentru a vedea care oferă cel mai bun raport 

calitate-preț (luând în considerare prețul și calitatea); 

- să atribuie numai costurile echipamentelor achiziționate sau închiriate pe durata perioadei de 

eligibilitate, la o rată care să reflecte gradul și durata de utilizare în perioada respectivă; 

- să țină seama de faptul că numai costurile amortizate în conformitate cu normele naționale privind 

deprecierea vor fi considerate eligibile pentru finanțare; 

- să înregistreze echipamentele achiziționate în cadrul organizației în care sunt instalate și să se 

asigure că li se atribuie un număr de inventar. 

Atunci când introduceți costurile aferente echipamentelor în planul financiar și în 

bugetul previzional detaliat, ar trebui să indicați tipul de echipamente care vor trebui 

să fie achiziționate și prețul total de cumpărare. Cu toate acestea, puteți atribui 

proiectului numai valoarea amortizată a echipamentelor. De asemenea, ar trebui 

prezentată legătura directă cu implementarea proiectului. Dacă echipamentele 

hardware achiziționate costă peste 1 000 EUR per articol, vă rugăm să indicați rata de 

amortizare. 

Exemplu de norme UE privind amortizarea: 

Valoarea totală a echipamentelor 

achiziționate: 1 000 EUR Durata de viață 

utilă presupusă: trei ani (36 de luni) 

Prin urmare, amortizarea lunară permisibilă va fi de 1000 EUR/36 = 27,78 EUR 

Perioada de eligibilitate a costurilor în acordul de grant: 1/9/2014 - 31/8/2016 

(24 de luni) 

Data achiziționării (= data facturii): 30/3/2015 

Perioada de utilizare pentru proiect va fi de maximum 17 luni. 

Presupunând că echipamentul este utilizat cu jumătate de normă pentru proiect, rata de 

utilizare va fi de 50 %. 

 

Suma totală de plată pentru amortizare în cadrul grantului va fi, prin urmare, 

de: 

(27,78 EUR x 17 luni) x 0,5 = 236,13 EUR 

 

6.1.4.2. Terenuri și proprietăți imobiliare: 

Costurile legate de achiziționarea de terenuri și bunuri imobiliare nu sunt eligibile pentru finanțare. 

Costurile de închiriere a spațiilor vor fi considerate, în mod normal, drept cheltuieli indirecte ale 

proiectului. Cu toate acestea, în cazul în care închirierea spațiilor este direct și exclusiv legată de 

implementarea proiectului (de exemplu, închirierea unei săli pentru o conferință), acestea pot fi considerate 

costuri directe. 

 

Atunci când introduceți costurile aferente terenurilor și proprietăților imobiliare în planul financiar și 

bugetul previzional detaliat, ar trebui să indicați durata închirierii (în luni/zile) și să efectuați calculele pe 

baza costului unitar relevant. De asemenea, ar trebui să indicați legătura directă cu implementarea 

proiectului. 
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6.1.5. Consumabile și furnituri (partea A.g) 

Costurile consumabilelor și furniturilor sunt eligibile pentru finanțare dacă sunt identificabile și utilizate 

exclusiv pentru proiect. Acestea trebuie să poată fi identificate ca atare în conturile beneficiarului. 

Consumabilele și furniturile trebuie să reprezinte costuri reale necesare pentru a obține rezultatele 

proiectului și să fie strict legate de proiect. 

Furniturile generale de birou (pixuri, hârtie, mape, cartușe cu cerneală, aprovizionarea cu energie electrică, 

telefon și servicii poștale, conexiunea la internet, programe de calculator etc.) sunt considerate costuri 

indirecte. 

Atunci când completați costurile consumabilelor și furniturilor în planul financiar și bugetul previzional 

detaliat, ar trebui să le calculați folosind costurile unitare corespunzătoare, în locul costurilor bazate pe 

sume forfetare. De asemenea, ar trebui să indicați legătura directă cu implementarea proiectului. 

 

6.1.6. Alte costuri directe posibile (părțile A.h și A.i) 

6.1.6.1. Costuri pentru publicații și rapoarte (partea A.h) 

Pentru a fi eligibile pentru finanțare din partea UE, publicațiile trebuie să fie produse în mod special pentru 

proiect. 

Dacă activitățile legate de publicații, rapoarte și diseminarea acestora sunt subcontractate, trebuie aplicate 

normele privind subcontractarea prevăzute în secțiunea 6.3 de mai jos. 

Atunci când completați costurile respective în planul financiar și în bugetul previzional detaliat, trebuie să 

indicați în mod clar tipul publicației sau raportului, numărul de pagini și numărul de exemplare. Ar trebui 

incluse înregistrări separate pentru traduceri, costuri de editare, costuri de tipărire etc. În cazul traducerilor, 

ar trebui să indicați, de asemenea, limbile sursă și țintă ale traducerii. 

6.1.6.2. Alte costuri directe (partea A.i) 

Costurile specifice legate de conferințe și seminarii organizate ca parte a implementării proiectului ar trebui 

incluse în această rubrică. 

Dacă activitățile legate de organizarea conferințelor și seminariilor sunt subcontractate, trebuie aplicate 

normele privind subcontractarea menționate mai jos. 

 

Atunci când introduceți costurile respective în planul financiar și în bugetul previzional detaliat, ar trebui 

furnizate calcule detaliate pentru costurile relevante, de exemplu, pentru costurile închirierii unei săli ar 

trebui să indicați numărul de participanți și numărul de zile/ore pentru care a fost închiriată sala. 

6.1.6.3. Costuri care nu se încadrează în niciuna dintre celelalte rubrici 

Costurile care nu se încadrează în niciuna dintre celelalte rubrici pot fi declarate în cadrul acestei categorii 

cu condiția să fie necesare pentru buna desfășurare a lucrărilor prevăzute în contract. Printre cheltuielile 

tipice incluse în această rubrică se numără: 

- taxe pentru servicii financiare (taxe pentru garanții bancare, taxe pentru tranzacțiile bancare; prima 

de asigurare împotriva riscului de pierderi din diferențele de curs valutar este exclusă); 
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- costurile serviciilor legate de costurile eligibile și 

- alte costuri care decurg din obligațiile prevăzute în acordul de grant care nu sunt incluse în altă 

linie bugetară (rapoarte, traduceri, certificate de audit etc.). 

6.2. Costuri indirecte eligibile (costuri generale aferente proiectului — 
partea A.j) 

Acestea sunt costuri care se referă la categoriile de cheltuieli care nu pot fi identificate ca fiind costuri 

directe specifice. Acestea acoperă costurile indirecte generale necesare pentru angajarea, gestionarea, 

cazarea și sprijinirea directă sau indirectă a personalului care lucrează în cadrul proiectului. 

În general, acestea includ comisioane de administrare și gestionare, amortizarea clădirilor și echipamentelor 

existente, chirii, cheltuieli de întreținere, cheltuielile poștale și de telecomunicații, sistemele de încălzire, de 

alimentare cu apă, electricitate sau alte forme de energie, mobilier de birou, articole de papetărie pentru 

birou, precum și polițele de asigurare. 

Finanțarea forfetară pentru costuri indirecte (până la nivelul procentajului permis în acordul de grant și 

până la o rată de 7 % din totalul costurilor directe eligibile), nu trebuie să fie justificată prin documente 

contabile, cu excepția cazului în care acestea sunt solicitate în mod expres de către Comisie. 

Organizațiile care beneficiază de un grant de funcționare de la bugetul UE nu pot include costurile 

indirecte în bugetul acestora pentru un grant pentru proiecte. 

6.3. Norme privind subcontractarea 

Pentru orice contract extern legat de derularea proiectului, beneficiarul trebuie să încheie un contract care 

oferă cel mai bun raport calitate-preț și fără conflicte de interese. 

Pentru contractele care depășesc 15 000 EUR, beneficiarul trebuie, de asemenea, să obțină oferte 

concurente din partea a cel puțin trei potențiali contractanți pentru a demonstra că a fost aleasă oferta cea 

mai avantajoasă din punct de vedere al raportului calitate-preț. Procedând astfel, beneficiarii trebuie să 

respecte principiul transparenței și al tratamentului egal al potențialilor contractanți și să evite orice 

conflicte de interese. 

 

Nu este permisă subcontractarea tuturor activităților proiectului, întrucât acest lucru ar denatura ideea 

pe care se bazează parteneriatul. Din acest motiv, solicitantul nu poate subcontracta gestionarea sau 

administrarea generală a proiectului, iar cobeneficiarii nu pot subcontracta integral sau în cea mai mare 

parte activitățile pentru care sunt responsabili. 

 
De regulă, un acord de subcontractare ar trebui să includă următorii termeni: 

- detalii privind serviciul care urmează să fie furnizat și legăturile acestuia cu proiectul (se 

recomandă să se includă o referință explicită la proiect); 

- data la care începe și data la care se încheie contractul; 

- prețul care trebuie plătit (inclusiv o defalcare și descrierea costurilor); 

- calendarul lucrărilor/etape de finalizare; 

- modalități de plată (una sau mai multe plăți în avans, plăți eșalonate etc.); 

- clauze cu privire la neexecutare sau finalizare întârziată. 
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Comisia NU este parte la acordul de subcontractare încheiat între beneficiar și subcontractant/furnizor 

de servicii și nu este răspunzătoare față de niciuna dintre părțile la un astfel de acord. Prin urmare, 

beneficiarul va fi singurul responsabil de punerea în aplicare a unui astfel de acord și de conformitatea cu 

dispozițiile acestuia. Beneficiarul trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că 

subcontractantul/furnizorul de servicii renunță la toate drepturile în ceea ce privește Comisia în temeiul 

acestui tip de acord. 

6.4. Contribuții în natură 

Contribuțiile în natură se referă la contribuții nemonetare precum: 

- orice donație de materii prime (de exemplu, hârtie sau cerneală în vederea publicării); 
- activitatea voluntară neremunerată desfășurată de un organism privat, individual sau corporativ. 

Contribuțiile în natură nu trebuie calculate ca fiind cheltuieli efective ale proiectului și nu constituie 

costuri eligibile. Totuși, dacă acestea sunt incluse în buget pentru a contribui la punerea corectă în aplicare 

a proiectului, beneficiarul se angajează să obțină contribuțiile respective. 

Contribuțiile în natură vor fi luate în considerare de către Comisie în momentul evaluării activităților și al 

nivelului de implicare și de angajament al solicitantului și al organizațiilor partenere. 

7. Pregătirea documentelor necesare 

Completați toate părțile relevante ale formularului de cerere și anexele și puneți-le în ordine, pentru a vă 

asigura că dosarul dumneavoastră este complet. 

 

După ce ați pregătit toate documentele pe hârtie, scanați-le și salvați-le pe un suport electronic (stick 

USB sau CD). Salvați fișierele electronice în formatul lor original (Excel, Word etc.), dacă este posibil 

(de exemplu, atunci când nu este necesară semnătura). 

 

7.1. Modificarea unei cereri 

În cazul în care doriți să vă modificați cererea sau un document atașat, puteți face acest lucru numai până 

la expirarea termenului stabilit în cererea de propuneri. Trebuie să faceți eventualele modificări ale 

formularului de cerere și/sau ale documentului (documentelor) relevant(e) și să ni le trimiteți în termenul 

stabilit pentru cererea de propuneri. 

După ce ați făcut modificările necesare, anexați din nou TOATE documentele solicitate la noul formular 

de cerere și salvați noile versiuni (împreună cu copiile anexelor care nu au fost modificate) pe un 

suport electronic (stick USB sau CD). 

NUMAI cea mai recentă versiune a formularului de cerere și a documentelor anexate care îl însoțesc 

va fi considerată validă și va fi evaluată. În cazul în care documentele relevante nu sunt anexate la 

versiunea cea mai recentă, acestea nu vor fi evaluate — versiunile anterioare nu vor fi luate în considerare 

pentru evaluare. 

 

 

VĂ RECOMANDĂM SĂ NU AȘTEPTAȚI PÂNĂ ÎN ULTIMUL MOMENT PENTRU A VĂ 

DEPUNE CEREREA. 
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Nu va fi acordată nicio prelungire a termenului. Cererile trimise prin e-mail sau fax vor fi 

considerate neeligibile. 

 
8. Procesul de selecție 

Cererea dumneavoastră va trece prin diferite etape ale unui proces de selecție și de evaluare. În primul 

rând, Comisia va verifica dacă dosarul dumneavoastră respectă toate cerințele formale (criteriile de 

eligibilitate menționate în cererea de propuneri). Dacă sunteți exclus în această etapă, veți primi o scrisoare 

din partea Comisiei, în care sunt precizate motivele pentru neeligibilitate. În cazul în care cererea 

dumneavoastră este eligibilă, aceasta va fi acceptată pentru evaluare suplimentară și nu veți primi alte 

informații în această etapă. 

Toate cererile care trec cu succes de evaluarea eligibilității vor fi supuse în continuare verificării capacității 

operaționale și financiare (criteriile de selecție menționate în cererea de propuneri). Evaluatorii Comisiei 

vor verifica dacă organizația dumneavoastră deține suficiente resurse financiare, tehnice și profesionale 

pentru a realiza proiectul, pe baza documentelor pe care le-ați prezentat. 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în această etapă, ați putea fi invitat să prezentați documente 

suplimentare. Spre deosebire de etapa evaluării eligibilității, în cazul în care sunteți exclus din motive 

legate de capacitatea operațională și financiară, veți primi o scrisoare din partea Comisiei prin care sunt 

respinse propunerile dumneavoastră numai la sfârșitul întregului proces de evaluare, atunci când se ia 

decizia finală de atribuire. Acest lucru înseamnă că nici solicitanții acceptați și nici cei respinși nu vor 

primi informații în această etapă. 

Dacă propunerea dumneavoastră respectă atât criteriile de eligibilitate, cât și pe cele privind capacitatea 

operațională/financiară, aceasta va fi transmisă evaluatorilor, care vor examina meritele sale pe baza 

fiecărui criteriu de atribuire (astfel cum se menționează în cererea de propuneri). Propunerile vor fi 

clasificate pe baza punctelor acordate fiecărui proiect. În urma evaluării în conformitate cu criteriile de 

atribuire, comisia de evaluare poate sugera corecții sau ajustări ale bugetului pentru proiectele care au 

obținut cele mai mari punctaje. Comisia va lua o decizie oficială de atribuire pe baza clasamentului 

proiectelor și va trimite scrisori către solicitanți, informându-vă cu privire la rezultatele procesului de 

evaluare. 

 


