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Completarea Cererii de finanţare

Cererea de 
finanţare se 
completează

numai în limba 
engleză!



Identificarea proiectului

scurt şi expresiv, să corespundă conţinutului şi obiectivelor proiectului

o prescurtare, preferabil o abreviere a titlului



Localizarea proiectului



Datele Partenerilor
Numele LP, conform documentelor de înfiinţare/ statutului

ATENŢIE!
1. Nominalizaţi persoana de 

contact
2. Datele de contact să fie 

funcţionale

conform documentelor contabile

conform documentelor oficiale



Rolul Liderului de Proiect

Subliniaţi competenţele şi capacitatea partenerului de 
a lua parte la activităţile planificate. 



Parteneri şi Asociaţi

Parteneri de Proiect:
• Se completează câte un tabel similar pentru fiecare

partener de proiect; 

• Dacă aveţi mai mulţi parteneri, inseraţi text în câmpul
„Denumirea partenerului” şi tabelul se generează
automat. 

• Nu uitaţi că, partenerul transfrontalier este obligatoriu!

Parteneri Asociaţi:
• Selectaţi opţiunea „Da”, dacă este cazul şi tabelul

corespunzător se generează automat.

!!



Calitatea parteneriatului
ATENTIE!

Bifaţi cel putin 2 

casuţe.

Se punctează calitatea 

parteneriatului!

Cu cât mai multe

criterii îndeplinite, 

cu atât mai multe 

puncte!

!!

CORELARECORELARE



Descrierea proiectului

Justificaţi proiectul în relaţie cu situaţia prezentă, faceţi referiri şi 
la strategiile de dezvoltare locale/ regionale/ naţionale/ europene. 

Valoarea agăugată poate fi exprimată şi în contribuţia suplimentară 
a proiectului la acţiuni publice sau private în domeniu. 



Descrierea proiectului

Atenţie!
Respectaţi 
numărul 

maxim de 

caractere 

indicat 

pentru 

fiecare 

câmp.

Descrieţi sinergia cu orice altă iniţiativă direct legată de proiect, 
care contribuie la aceleaşi obiective şi arătaţi cum se completează 
reciproc, cu proiectul dumneavoastră.



Obiective

Valori cuantificabile şi reale, care pot fi atinse până la sfârşitul
proiectului (a perioadei de susţinere, în cazul obiectivelor generale)



Indicatorii de program



Grupuri ţintă

• Cuantificaţi şi caracterizaţi cât mai exact posibil 
• Descrieţi implicarea directă
•Explicaţi legătura nevoi/obiective/ grupuri ţintă
•Descrieţi impactul transfrontalier



Activităţile proiectului grupate în 
pachete de activităţi

     Activităţi 
obligatorii:

   Activităţi de 
pregătire

   Activităţi de 
management a 

proiectului

Activităţi de 
comunicare

Descrieţi concret factorii posibili de risc, pe pachete de activităţi



Activităţile proiectului



Activităţile de comunicare



Activităţile propriu-zise ale proiectului
Pe lângă activităţile obligatorii, fiecare proiect va avea un 

număr de pachete de activităţi specifice proiectului, de ex.:



Riscuri

Evaluaţi efectele şi prezentaţi măsurile previzionate
pentru gestionarea riscurilor!

Factorii de risc:

• Factori generali de 
risc: financiari, 
organizaţionali, etc.

• Factori specifici: pe 
pachete de activităţi, 
factori de risc care 
ar putea împiedica 
sau întârzia 
proiectul.



Planificarea activităţilor

Atenţie!
Acest tabel nu trebuie completat, se 

completează automat cu datele introduse 

anterior la pachetele de activităţi.



Caracterul transfrontalier

Arătaţi modalitatea în care proiectul oferă soluţii 
pentru probleme cu relevanţă transfrontalieră reală. 



Sustenabilitate

Operaţional: condiţii de operare după încheierea proiectului;

Financiar: întreţinerea/ dezvoltarea rezultatelor după încheierea 

contractului de finanţare;

Instituţional: structuri instituţionale care să asigure continuarea 

activităţilor.

Cine va fi “proprietarul” rezultatelor?



Principii orizontale

Pentru câmpurile marcate, oferiţi detalii concrete, conform 

Ghidului privind principiile orizontale (Anexa C)!



Principii orizontale

Ghidul privind principiile orizontale 



Co-finanţarea proiectului

Atenţie!
Neconcordanţele dintre tabelele de buget 
sunt semnalate prin mesaje de eroare.



Bugetul detaliat



Bugetul detaliat



Bugetul parteneri



Bugetul detaliat



Bugetul parteneri



Cheltuieli de management

Echipa de 
proiect:
-angajaţi ai 
partenerilor
- experţi 
angajaţi prin 
contract de 
servicii 
externe

Costurile totale de management nu pot 

depăşi 5% din cheltuielile totale eligibile!

Atenţie! 

Nu se bugetează cheltuieli de audit.



Cheltuieli de deplasare
AŞA! 
(PP HU/RO)
•Transport

•Transport 

local

•Cazare

•Diurnă

SAU AŞA
(PP HU)
•Transport

•Diurnă



Cheltuieli de deplasare

ASA NU!!!

- pentru 

partenerii 

din 

România, 

per diem

înseamnă 

diurnă

Deplasări interne: legea aplicabilă pentru nivelul diurnei este OG nr. 

1860/2006, modificat de OG nr. 1677/2008;  

Deplasări externe: în prezent, nivelul maxim al diurnei aplicabil 
pentru călătorii în străinătate este 35 euro/persoană/zi.



Alte cheltuieli cu servicii externe

Atenţie!

Pregătiţi
Termeni de 

referinţă
pentru

serviciile
externe care

depăşesc
suma de 

2500 Euro.



Cheltuieli cu achiziţii de 
echipamente

Vă rugăm descrieţi principalii

parametri tehnici pentru fiecare echipament!

Atenţie!

Justificaţi
achiziţia

explicând
legătura

directă cu
implementarea

proiectului.



Costuri financiare

Se pot bugeta:
• comisioane cu tranzacţii financiare

• comisioane bancare
• asigurări pentru bunuri imobile şi mobile
• garanţii asigurate de bănci/instituţii financiare
• taxe pentru consultanţă juridică, taxe notariale.



Cheltuieli administrative



Alte surse de finaţare



Bugetul proiectului

Cheltuieli
de 

pregătire

Cheltuieli de 
implementare



Declaraţia Partenerului Lider
• Se face în numele parteneriatului;

• Se semnează  de către reprezentantul legal al LP, se datează şi 
ştampilează.

Citiţi cu atenţie Declaraţia, prin semnarea 
acesteia vă asumaţi condiţiile şi obligaţiile

stipulate în document!



Vă mulţumim pentru atenţie!



DATE DE CONTACT

Secretariatul Tehnic Comun Punctul de Informare Oradea

H-1016, Budapest, RO-410051, Oradea,
Gellérthegy utca 30-32 Parcul I.C. Brătianu 8
Tel: +36 1 224 3279 Tel: +40 259 473 174
Fax: +36 1 224 3291 Fax: +40 259 473 175     
E-mail: jts@huro-cbc.eu E-mail: infopoint@brecoradea.ro

Punctul de Informare Timişoara

RO -300034, Timişoara, 
Bulevardul Revoluţiei din 1989 nr. 17

Tel: +40 256 200 728
E-mail: marius.olariu@brecoradea.ro


