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Proiect

- Serie de activităţi planificată anterior

- Resurse 

- Obiective stabilite anterior

- Rezultate cuantificabile, output-uri (indicatori)



Elaborarea proiectului

• De ce? – nevoi, probleme

• Pentru cine? – grup ţintă

• Ce? – rezultate

• Cum? – resurse, activităţi, metodologie

• Când? – limitele temporale, termene limită, 
etapizare



Planificarea şi dezvoltarea 
proiectului

activităţi
buget

etapizare



Elaborarea proiectului
�Crearea parteneriatului – fundamentul unui parteneriat corespunzător: 
interese similare, domenii de activitate, competenţe similare, crearea 
unor relaţii de muncă corespunzătoare;

�Elaborarea proiectului se bazează pe consultaţii permanente între 
parteneri; punctul de plecare a unui proiect comun;

�Desemnarea unui Lider de proiect dintre parteneri;

�Stabilirea paşilor necesari în vederea atingerii obiectivelor, etapizare, 

planificarea capacităţilor şi resurselor;

�Corelarea diferitelor componente;

�Elaborarea unui proiect unitar – elementele independente afectează 

calitatea proiectului.



Limitele temporale, etapizare:

� Durata, stabilirea datelor de început şi sfârşit pentru fiecare pachet de 
activităţi;

� Legătura dintre pachetele de activităţi (criteriul coerenţei);

� Elaborarea de pachete de activităţi – activităţi conectate din 
perspectivă logică şi temporală;

� Activităţi permanente, repetative şi activităţi singulare;

� Considerarea posibilităţilor de raportare (necesarul de timp pentru 
rambursarea resurselor);

� Planificarea fluxului de numerar împreună cu bugetul proiectului.



La ce să fim atenţi:

� Să dăm posibilitatea modificării planificării în timp a activităţilor –
pot interveni circumstanţe noi (de ex. caracterul sezonier al 
anumitor activităţi);

� Să ne informăm cu privire la necesarul de timp al unor activităţi 
similare;

� Termene limită rezonabile – întârzierea unei activităţi poate avea 
efecte asupra întregului proiect;

� Necesarul de timp pentru achiziţiile publice şi pentru raportări;
� Activităţi obligatorii;

� Scopul este de a elabora un proiect complet, fără greşeli majore!!



� Luaţi în considerare necesarul de timp pentru elaborarea unui proiect 
închegat;

� Elaborarea proiectului să fi precedată de colectarea de informaţii – să aveţi 
în vedere alte iniţiative similare care s-au realizat sau sunt în curs de 
realizare, pentru a evita suprapunerile;

� Pentru planificare bugetului: oferte de preţ, Internet, părerea specialiştilor;

� Rezolvarea eventualelor probleme să se realizeze cu implicarea 
partenerilor;

� Să oferiţi posibilitatea de a insera noi elemente pe parcursul procesului de 
elaborare; idei bune pot apărea oricând!

� Verificarea calităţii! Consultaţi Secretariatul Tehnic Comun/Punctul de 
Informare şi pagina de internet a programului.

Sfaturi practice importante



Informaţia pe care o includeţi în 
proiect să fie: 

• Reală;
• Justificată şi documentată;
• Exactă, fără exagerări;
• Cu conţinut profesional corespunzător;
• Cuantificabilă;
• Orientată spre obiective.

ATENŢIE! Nominalizarea subcontractorului în cazul construcţiilor/achiziţiilor/serviciilor
nu înseamnă că sunteţi exonerat de la procedurile de achiziţie publică!



Greşeli des întâlnite
� De pe pachetul transmis lipsesc informaţiile necesare 
� Proiectele nu sunt legate, sau sunt legate necorespunzător
� Lipseşte numerotarea paginilor sau opisul cu numerotarea paginilor
� Un proiect = 1 pachet şi nu 3 plicuri
� Nerespectarea termenului limită
� Neutilizarea formatului solicitat
� Anumite câmpuri ale cererii de finanţare necompletate (chiar dacă nu 

sunt relevante pentru parteneri/proiect, trebuie completate cu 
menţiunea „Nu este relevant”)

Determină respingerea 
automată!



Greşeli de conţinut
� Lipsa datelor de contact;
� Lipsa unei persoane de contact „reale”;
� Traduceri inexacte;
� Stabilirea unor indicatori exageraţi;
� Analiză de risc slabă;
� Lipsa justificării îndeplinirii principiilor orizontale;
� Implicarea unor parteneri inactivi (mai mulţi parteneri nu înseamnă 

mai multe puncte);
� Certificarea statutului legal ≠ document de înfiinţare;
� Bugetul nu este corelat cu activităţile;
� Semnătura autorizată în locurile desemnate (reprezentantul legal);



Greşeli frecvente la buget

� Descrierea anumitor linii bugetare este incompletă sau lipseşte 
cu desăvârşire;

� Lipsa proporţionalităţii cheltuielilor administrative;

� Includerea unor costuri greu/imposibil de identificat;

� Includerea unor costuri pentru auditarea proiectului;

� Cheltuieli exagerate;

� Rata per diemului (ex. rata fixă de diurnă pentru parteneri români 
de 35 euro/zi), respectiv planificarea în acelaşi timp atât a unor 
cheltuieli de masă cât si de per diem/diurnă. 



DATE DE CONTACT

Secretariatul Tehnic Comun

H-1016, Budapest,

Gellérthegy utca 30-32

Tel: +36 1 224 3279; 
Fax: +36 1 224 3291

E-mail: jts@huro-cbc.eu

Punctul de Informare Oradea

Oradea, 

Parcul I.C. Brătianu 8

Tel: +40 259 473 174

Fax: +40 259 473 175

E-mail: infopoint@brecoradea.ro

Punctul de Informare Oradea-filiala Timişoara

Timişoara,

B-dul Revoluţiei 1989, Nr. 17

Tel/Fax:+40 256 200 728
Mobil:+40 733 928 467

E-mail: marius.olariu@brecoradea.ro



Vă mulţumesc pentru atenţie!

Secretariatul Tehnic Comun şi Info
Point Oradea


