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1. INFORMAŢII GENERALE 
 

1.1. INTRODUCERE 
  
În data de 26 iulie 2010 Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană au încheiat un acord 

pentru implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2009 - 2014 în vederea contribuirii la 
reducerea disparităților economice și sociale în Spaţiul Economic European și a consolidării 
relaţiilor cu statele beneficiare. 

Subsecvent, în 21 martie 2012 a fost semnat între Regatul Norvegiei și Guvernul României 
Memorandumul de Înţelegere privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2009-
2014, fiind pusă la dispoziţie la nivel naţional suma de 115,2 milioane de euro din care 4 milioane 
de euro au fost alocaţi domeniului de finanţare „Violenţa domestică și violenţa bazată pe 
deosebirea de sex”. 

Programul este complementar fondurilor naţionale și a celorlalte fonduri externe 
nerambursabile și este menit să contribuie și la consolidarea relaţiilor bilaterale dintre România 
și Regatul Norvegiei, permiţând astfel entităţilor române să facă schimb de experienţă și de bune 
practici cu partenerii norvegieni. 

Bugetul total disponibil pentru apelul pentru propuneri de proiecte este de 2.276.892 de 
Euro, din care 1.935.358,20 de Euro reprezintă grant norvegian, iar 341.533,80 de Euro reprezintă 
cofinanţarea naţională. 

 
 

1.2. SCOP 
 
Prezentul apel pentru propuneri de proiecte vizează selectarea proiectelor specifice de 

interes naţional pentru a fi cofinanţate de către Regatul Norvegiei și Guvernul României în cadrul 
MFN 2009-2014. 

Proiectele selectate trebuie să permită realizarea de progrese în atingerea unuia sau 
ambelor obiective generale ale MFN 2009-2014, respectiv reducerea disparităţilor economice și 
sociale în Spaţiul Economic European și consolidarea relaţiilor bilaterale între statul beneficiar și 
statul donator. 

Fiecare proiect depus trebuie să urmărească doar una dintre priorităţile prezentate în 
Capitolul 2 „Arii prioritare de finanţare” ale prezentului apel, în conformitate cu Acordul semnat 
între Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe și Ministerul Român al Fondurilor Europene 
pentru finanţarea Programului RO20 - „Violenţa domestică și violenţa bazată pe deosebirea de 
sex”, și vor fi analizate potrivit criteriilor stabilite în prezentul apel pentru propuneri de proiecte. 

Programul este destinat să finanţeze acţiuni referitoare la violenţa domestică, astfel cum 
sunt definite în Legea 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenţei în familie, având în 
vedere că aceasta rămâne o problemă serioasă în România, care afectează drepturile 
fundamentale esenţiale ale victimelor, cum ar fi demnitatea, accesul la justiţie și egalitatea între 
femei și bărbaţi. 

Programul va conduce, de asemenea, la consolidarea cooperării bilaterale între entităţile 
publice, neguvernamentale și nonprofit din România și din Norvegia care activează în domeniul 
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programului. Astfel, în scopul de a intensifica cooperarea bilaterală, sunt încurajate parteneriate 
care să permită entităţilor române și norvegiene să profite unii de experienţa celorlalţi și 
viceversa. 

Pentru a facilita cooperarea între entităţile române și norvegiene, Operatorul de Program 
va publica o listă cu potenţiali parteneri de proiect din Norvegia. Lista nu este exhaustivă și este 
la latitudinea aplicantului dacă decide să încheie un parteneriat cu o entitate din lista ce va fi pusă 
la dispoziţie sau va identifica un alt partener norvegian individual. De asemenea, trebuie subliniat 
că parteneriatul cu o instituţie norvegiană nu este obligatoriu, dar reprezintă un avantaj în cadrul 
etapei de evaluare a proiectului, în conformitate cu criteriile de selecţie prezentate în prezentul 
apel. 

Toţi potenţialii aplicanţi, interesaţi să depună propuneri de proiecte, sunt încurajaţi să 
studieze termenii și condiţiile prevăzute în prezentul apel pentru propuneri de proiecte și 
totodată, ghid al aplicanţilor. 

 
Scopul acestui ghid este de a veni în sprijinul entităţilor interesate să depună o propunere 

de proiect bine pregătită și să le ajute să înţeleagă regulile administrative și financiare aplicabile 
fondurilor aferente Mecanismului Financiar Norvegian 2009 - 2014. 

De asemenea, își propune să explice detaliile tehnice ale procesului de depunere a unei 
propuneri de proiect, precum și să furnizeze informaţii detaliate cu privire la modul de 
completare a acesteia, a formularului de buget, precum și a celorlalte anexe necesare. 

Prin urmare, entităţile interesate sunt rugate să citească cu atenţie acest ghid înainte de 
a începe pregătirea dosarului de proiect.  

 
 

1.3. PRINCIPII TRANSVERSALE ALE PROGRAMULUI DE FINANŢARE  
 
Domeniul de finanţare „Violenţă domestică și violenţă bazată pe deosebirea de sex” și 

proiectele sprijinite în cadrul acestuia vor respecta și promova în toate etapele de implementare 
următoarele principii transversale: buna guvernare, dezvoltarea durabilă, egalitatea de gen. 
Acestea sunt relevante atât din punctul de vedere al implementării activităţilor proiectelor, cât și 
din perspectiva managementului general al organizaţiei și, dacă este cazul, al partenerilor.  

Aplicanţii vor trebui să cuprindă în propunerea de proiect o prezentare a modului în care 
se respectă și se promovează principiile transversale pe parcursul tuturor etapelor de 
implementare și/sau la nivelul funcţionării organizaţiei, în gestionarea resurselor și comunicarea 
organizaţională internă și externă.  

 
Buna guvernare este caracterizată prin:  
 Participare și incluziune – participarea tuturor părţilor interesate relevante, 

incluzând atât bărbaţi cât și femei, în mod direct sau prin intermediul organizaţiilor 
sau instituţiilor (publice și private);  

 Responsabilitate – responsabilitate faţă de cei care vor fi afectaţi de deciziile sau 
acţiunile respective;  

 Transparenţă – deciziile și aplicarea acestora sunt realizate cu respectarea normelor 
și regulamentelor; informaţiile sunt liber disponibile și direct accesibile;  
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 Receptivitate – instituţiile și procesele acestora deservesc toţi factorii de interes într-
un cadru de timp rezonabil;  

 Eficacitate și eficienţă – instituţiile și procesele acestora produc rezultate care 
satisfac nevoile societăţii în timp ce asigură cea mai bună utilizare a resurselor puse 
la dispoziţia lor;  

 Respectarea legislaţiei în vigoare – un cadru juridic echitabil care este pus în aplicare 
în mod imparţial, respectând drepturile omului și fără corupţie.  

 
Buna guvernare poate fi consolidată prin acţiuni specifice de dezvoltare organizaţională, 

care pot fi incluse în propunerea de proiect.  
 
Dezvoltarea durabilă implică atât protecţia mediului, cât și sustenabilitatea socială și 

economică.  
Dezvoltarea durabilă este un concept integrat care:  
 are ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii generaţiilor actuale și viitoare, în timp ce 

protejează capacitatea Pământului de a susţine viaţa în toată diversitatea ei;  
 se bazează pe democraţie, respectarea legii și a drepturilor fundamentale inclusiv a 

libertăţii, egalităţii de șanse și diversităţii culturale; 
 promovează nivele ridicate de ocupare într-o economie bazată pe educaţie, inovare, 

coeziune socială și teritorială și pe protejarea sănătăţii umane și a mediului.  
Dezvoltarea durabilă urmărește inclusiv aspecte precum: creșterea capitalului social și 

încurajarea antreprenoriatului, creșterea resurselor societăţii civile și utilizarea rezonabilă a 
acestora, evaluarea continuă a rezultatelor și a impactului proceselor și proiectelor.  

Dezvoltarea durabilă trebuie privită integrat, din toate cele trei perspective:  
 de mediu: evaluarea sistematică a impactului proiectelor asupra mediului și 

integrarea unor măsuri specifice pentru a limita orice impact negativ (de exemplu: 
folosirea resurselor naturale regenerabile, reciclarea deșeurilor, prevenirea poluării 
solului, apei sau aerului etc.);  

 economică: promovarea dezvoltării economice la nivel local/regional/naţional, 
crearea de noi locuri de muncă și susţinerea iniţiativelor antreprenoriale;  

 socială: construirea capitalului social; asigurarea respectării nevoilor și priorităţilor, 
precum și promovarea egalităţii și nondiscriminării grupurilor diferite pe criterii de 
gen, etnie, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală, afiliere religioasă; contribuţia la 
lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale, inclusiv a copiilor; facilitarea accesului 
la educaţie și formare vocaţională; mobilitate, sănătate, angajare și asigurarea unei 
locuinţe.  

 
Egalitatea de gen implică lipsa discriminării pe bază de gen în accesul la resurse, activităţi 

și beneficii, oferind, atât bărbaţilor cât și femeilor, drepturi și oportunităţi egale în toate 
domeniile sociale și economice, în vederea unei dezvoltări durabile.  

Principiul egalităţii de gen se reflectă atât în activitatea organizaţiei în general (de 
exemplu, prin facilitarea angajării unui număr egal de bărbaţi și femei), cât și în derularea 
activităţilor (de exemplu, prin asigurarea accesului la activităţi atât a bărbaţilor, cât și a femeilor; 
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sau prin activităţile care abordează tematici specifice egalităţii de gen). Pentru a identifica nevoile 
specifice ale femeilor și respectiv ale bărbaţilor trebuie avute în vedere aspecte legate de:  

 Reprezentare și participare: În grupul ţintă numărul de bărbaţi e diferit de numărul 
de femei? Care sunt caracteristicile acestor grupuri?  

 Acces la resurse: Cum sunt împărţite resursele între bărbaţii și femeile din grupul 
ţintă (timp, informaţii, bani și putere economică, educaţie, training, muncă, 
comunicare și IT, servicii sociale, mobilitate)?  

 Drepturi, norme și valori: Există presupuneri cu privire la activitatea bărbaţilor și a 
femeilor din zona vizată de proiect? Cum influenţează aceste presupuneri rolurile de 
gen și diviziunea muncii bazată pe gen?  

 
În pregătirea și implementarea proiectelor se va ţine cont de standardele relevante ale 

Consiliului Europei privind drepturile omului și buna guvernare, inclusiv de Convenţia pentru 
Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăţilor Fundamentale. 
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2. ARII PRIORITARE DE FINANŢARE 
 
Aplicanții propunerii de proiect trebuie să indice una dintre ariile prioritare de finanţare 

prezentate mai jos care va fi abordată în cadrul propunerii de proiect. Propunerile completează 
eforturile naţionale în domeniul combaterii violenţei în familie în cadrul priorităţilor evidenţiate 
în acest apel. Astfel, propunerile de proiecte care sunt duplicări ale acţiunilor în curs nu vor fi 
considerate eligibile. Toate proiectele susţinute de acest program ar trebui să urmărească 
respectarea standardelor internaţionale și europene în domeniul violenţei bazată pe deosebirea 
de sex și a violenţei în familie și să se aibă la bază cele mai bune practici recunoscute la nivel 
internaţional1. 

 
Proiectele ar trebui să se axeze pe următoarele arii prioritare de finanţare: 
 
1. „Sprijinirea rețelei de unități2 în contextul Legii privind violența domestică”, susţinând 

crearea și îmbunătăţirea cadrului necesar pentru furnizarea de servicii eficiente și 
coerente de sprijin pentru victimele violenţei în familie; 

2. „Activităţi de conștientizare și sensibilizare3”, susţinând creșterea gradului de 
conștientizare și sensibilizare a populaţiei, inclusiv prin organizarea de acţiuni la nivel 
local cu privire la efectele negative ale violenţei în familie; 

3.  „Activități de formarea profesională a specialiștilor care activează4 în domeniul 
violenței domestice”, susţinând prevenirea și identificarea violenţei în familie, 
creșterea eficienţei de coordonare inter- și intra-instituţionale, creșterea nivelului de 
cunoștinţe privind legislaţia naţională și europeană și standardele internaţionale 
relevante pentru prevenirea și combaterea violenţei domestice. 

 
 

2.1. ”Sprijinirea rețelei de unități în contextul Legii privind violența domestică” 
 
2.1.1. Tipuri de activităţi finanţabile 

 

                                                 
1 Următoarele referinţe sunt considerate “standard europene” relavante pentru acest apel pentru propuneri de 
proiecte: 

1) Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violenţei împotriva femeilor si a violenţei 
domestice www.coe.int/conventionviolence; http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-
violence/convention/Convention%20210%20Romanian.pdf 

2) Combaterea violenţei împotriva femeilor: standarde minime pentru servicii de asistenţă, EG-VAW-CONF 
(2007) Study rev., Council of Europe, 2008. 
http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EG-VAW-
CONF(2007)Study%20rev.en.pdf 

2 Se face referire la unităţile pentru prevenirea și combaterea violenţei în familie prevăzute de Legea nr. 217/2003 
privind prevenirea și lupta împotriva violenţei în familie 
3 A se avea în vedere activităţi de conștientizare și sensibilizare a populaţiei cu privire la efectele negative ale violenţei 
domestice 
4 Se vor avea în vedere specialiștii implicaţi în domeniul prevenirii și luptei împotriva violenţei domestice 

http://www.coe.int/conventionviolence
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20Romanian.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20Romanian.pdf
http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EG-VAW-CONF(2007)Study%20rev.en.pdf
http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EG-VAW-CONF(2007)Study%20rev.en.pdf
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2.1.1.1. Înfiinţarea de adăposturi/centre de recuperare/centre de consiliere pentru 
victimele violenţei domestice sau susţinerea și îmbunătăţirea funcţionării 
adăposturilor/centrelor de recuperare/centrelor de consiliere pentru victimele violenţei 
domestice deja existente și îmbunătăţirea serviciilor oferite de adăpost/centrul de 
recuperare/centrul de consiliere 
 
Acţiunile care pot fi finanţate în cadrul acestei arii prioritare vor contribui la: 

 Facilitarea accesului victimelor violenţei domestice, inclusiv a victimelor din grupurile 
vulnerabile, la servicii specializate; 

 Promovarea la nivelul comunităţilor locale a serviciilor disponibile pentru victimele 
violenţei domestice prin intermediul unităţilor care vor fi finanţate din fondurile 
prezentului program de finanţare; 

 Crearea și dezvoltarea de servicii în cadrul centrelor, cum ar fi cele: de protecţie și 
adăpost, asistenţă medicală, psihologică, consiliere și suport/sprijinire în 
conformitate cu standardele de calitate stabilite pentru serviciile sociale în domeniul 
violenţei în familie; 

 Colaborarea instituţiilor publice și entităţilor private în furnizarea de servicii sociale și 
de asistenţă a victimelor violenţei domestice. 

 
2.1.1.1.1. Grup ţintă 
 Victimele violenţei domestice, inclusiv romi și alte categorii de persoane vulnerabile 
 
2.1.1.1.2. Indicatori de atins la nivel de proiect 
 Înfiinţarea a cel puţin un adăpost/centru de recuperare/centru de consiliere pentru 

victimele violenţei domestice  
sau  

 Sprijinirea a cel puţin un adăpost/centru de recuperare/centru de consiliere pentru 
victimele violenţei domestice 
și 

 Accesarea serviciilor puse la dispoziţie în adăpost/centru de recuperare/centru de 
consiliere de cel puţin 10 victime din categoriile de persoane vulnerabile per 
semestru  

 
 

2.1.1.2. Înfiinţarea sau sprijinirea centrelor de consiliere pentru agresori și/sau sprijinirea 
programelor pentru agresori 
 

Acţiunile care urmează a fi finanţate în cadrul acestei arii prioritare vor contribui la 
îmbunătăţirea siguranţei victimelor și a copiilor lor, creșterea responsabilităţii agresorilor pentru 
comportamentul lor violent în familie prin educarea lor cu privire la responsabilităţile și riscurile 
generate de actele de violenţă în familie și încurajându-i să adopte un comportament non-violent 
în cadrul relaţiilor apropiate. 
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În acest context, acţiunile finanţabile pot contribui, de asemenea, la elaborarea 
metodologiilor de lucru cu autorii actelor de violenţă în familie, în conformitate cu standardele 
europene și cele mai bune practici recunoscute la nivel internaţional5. 

 
2.1.1.2.1. Grup ţintă 
 Autorii violenţei domestice condamnaţi de instanţele de judecată să urmeze 

programe de consiliere sau să se interneze în centre de consiliere pentru agresori; 
 Autorii violenţei domestice care se înscriu în programe de consiliere de bună voie sau 

sunt înscriși de poliţie, familie, psihologi, asistenţi sociali etc. 
 
2.1.1.2.2. Indicatori de atins la nivel de proiect 
 Înfiinţarea a cel puţin un centru de consiliere pentru agresori sau crearea și aplicarea 

unui program pentru agresori sau sprijinirea funcţionării acestora; 
 Accesarea serviciilor puse la dispoziţie în centrele de consiliere/programele pentru 

agresori finanţate în urma prezentului apel de proiecte de cel puţin 5 autori ai 
violenţei domestice per semestru  

 
 

2.1.2. Aplicanţi eligibili 
 

 Instituţiile publice cu atribuţii în domeniu stabilite prin lege 
 Organizaţii nonprofit sau neguvernamentale constituite ca persoane juridice în 

România în parteneriat cu instituţiile cu atribuţii în domeniu stabilite prin lege;  
 Organizaţiile inter-guvernamentale care activează în România și au atribuţii în 

domeniu.  
 

*Centrele stabilite în cadrul proiectelor finanţate prin prezentul apel vor funcţiona în subordinea 
sau în coordonarea Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului (DGASPC), 
precum și, după caz, în subordinea sau în coordonarea serviciilor publice de asistenţă socială 
(SPAS). 
 
 

2.1.3. Buget 
 

Grantul total alocat pentru această arie prioritară este de 1.294.539 de Euro 
(1.100.358,15 de Euro finanţare norvegiană și 194.160,85 de Euro cofinanţare naţională asigurată 
de Ministerul Justiţiei). 

Suma minimă a grantului solicitat în cadrul acestei axe prioritare de finanţare este de 
170.000 de Euro, iar valoarea maximă este de 500.000 de Euro. 

 

                                                 
5 Pentru informaţii suplimentare cu privire la standarde vă rugăm să consultaţi următorul link: http://www.work-
with-perpetrators.eu/en/index.php   
 

http://www.work-with-perpetrators.eu/en/index.php
http://www.work-with-perpetrators.eu/en/index.php
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2.2. „Activităţi de conștientizare și sensibilizare”  
 

2.2.1. Tipuri de activităţi finanţabile 
 

2.2.1.1. Acţiuni menite să contribuie la creșterea gradului de conștientizare și înţelegere 
în rândul publicului larg cu privire la efectele nocive ale violenţei domestice, dar și prin prisma 
deosebirii de sex  

 
Proiectele pot avea în vedere activităţi precum: 
 Organizarea de dezbateri publice, mese rotunde, forumuri, conferinţe și seminarii 

privind violenţa în familie, în special la nivel local și privind consecinţele sale nocive 
asupra victimelor, copiilor și societăţii în ansamblu; 

 Derularea de campanii împotriva violenţei în familie și implementarea lor prin diferite 
mijloace (de exemplu TV, emisiuni radio, misiuni din ușă în ușă, distribuirea de 
materiale informative: bannere, afișe, autocolante, broșuri, acţiuni de sprijin etc.) 

 
2.2.1.1.1. Grup ţintă 
 Publicul larg; 
 Victimele violenţei domestice din toate regiunile României;.  
 
2.2.1.1.2. Indicatori de atins la nivel de proiect 
Indicator pentru proiectul având grup ţintă întreaga populaţie  
 Cunoașterea existenţei legii privind violenţa în familie în vigoare în România de cel 

puţin 70% din populaţie (trebuie să fie reflectată printr-un sondaj de opinie efectuat 
la sfârșitul proiectului), în special drepturile și sprijinul asigurat victimelor, dar și 
obligaţiile autorităţilor în vederea prevenirii violenţei în familie și asigurării protecţiei 
victimelor. 

 
2.2.1.1.3. Aplicanţi eligibili 
 Instituţiile publice 
 Organizaţiile nonprofit și/sau neguvernamentale constituite ca persoane juridice în 

România;  
 Organizaţiile inter-guvernamentale care activează în România.  
 
2.2.1.1.4. Bugetul total alocat acestei măsuri 

Grantul total alocat pentru această măsură este de 211.765 de Euro (180.000 de Euro 
finanţare norvegiană și 31.765 de Euro cofinanţare naţională). 

Suma minimă a grantului solicitat în cadrul acestei măsuri de finanţare este de 170.000 de 
Euro, iar valoarea maximă este de 211.765 de Euro. 

 
2.2.1.2. Acţiuni menite să contribuie la creșterea gradului de conștientizare și înţelegere 

în rândul populaţiei de etnie romă cu privire la efectele nocive ale violenţei domestice, dar și 
prin prisma deosebirii de sex  
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Proiectele pot avea în vedere activităţi precum: 
 Organizarea de dezbateri publice, mese rotunde, forumuri, conferinţe și seminarii 

privind violenţa în familie, în special la nivel local și privind consecinţele sale nocive 
asupra victimelor, copiilor și societăţii în ansamblu; 

 Derularea de campanii împotriva violenţei în familie și implementarea lor prin diferite 
mijloace (de exemplu TV, emisiuni radio, misiuni din ușă în ușă, distribuirea de 
materiale informative: bannere, afișe, autocolante, broșuri, acţiuni de sprijin etc.) 

 
2.2.1.2.1. Grup ţintă 
 Victimele violenţei domestice aparţinând etniei rome și altor categorii vulnerabile de 

cetăţeni.  
 
2.2.1.2.2. Indicatori de atins la nivel de proiect 
 Un studiu efectuat la finalul proiectului, care să reflecte gradul de cunoaștere de către 

populaţia de etnie romă a existenţei legii privind violenţa în familie în vigoare în 
România. 

 
2.2.1.2.3. Aplicanţi eligibili 
 Instituţiile publice 
 Organizaţiile nonprofit și/sau neguvernamentale constituite ca persoane juridice în 

România;  
 Organizaţiile inter-guvernamentale care activează în România.  

 
2.2.1.2.4. Bugetul total alocat acestei măsuri 

Grantul total alocat pentru această măsură este de 317.647 de Euro (270.000 de Euro 
finanţare norvegiană și 47.647 de Euro cofinanţare naţională). 

Suma minimă a grantului solicitat în cadrul acestei măsuri de finanţare este de 170.000 de 
Euro, iar valoarea maximă este de 317.647 de Euro. 
 
 

2.2.2. Buget 
 

Grantul total alocat pentru această arie prioritară este de 529.412 de Euro (450.000,20 de 
Euro finanţare norvegiană și 79.411,80 de Euro cofinanţare naţională asigurată de Ministerul 
Justiţiei). 

 
 
 

2.3. „Activități de formarea profesională a specialiștilor care activează6 în 
domeniul violenței domestice”  

 

                                                 
6 Se vor avea în vedere specialiștii implicaţi în domeniul prevenirii și luptei împotriva violenţei domestice 
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2.3.1. Tipuri de activităţi finanţabile 
 
Acţiunile care urmează a fi finanţate în cadrul acestei arii prioritare vor contribui la: 
 Creșterea gradului de conștientizare privind violenţa în familie în rândul 

profesioniștilor în domeniu și consolidarea capacităţii lor de a preveni și detecta acest 
fenomen, inclusiv printr-o cooperare eficientă între entităţile cu competenţe în 
domeniu. Sesiunile de formare profesională vor îmbunătăţii cunoștinţele de bază ale 
profesioniștilor privind legislaţia naţională și cadrul de politici și standarde europene 
relevante pentru prevenirea și combaterea violenţei în familie, nevoile și drepturile 
victimelor, precum și egalitatea între femei și bărbaţi. Mai mult, sesiunile de formare 
vor pregăti profesioniștii cu privire la procedurile necesare pentru a preveni 
victimizarea adiacentă. 

 Promovarea instrumentelor de lucru existente și/sau dezvoltarea unor instrumente 
de lucru noi, destinate profesioniștilor care lucrează în domeniul violenţei domestice, 
cum ar fi ghiduri/metodologii, etc. 

 
2.3.2. Grup ţintă 

 
 Specialiști care lucrează în domeniul violenţei domestice în conformitate cu legislaţia 

în vigoare, cum ar fi membri ai echipelor inter-sectoriale constituite la nivel de judeţ 
- ofiţeri de poliţie, jandarmerie, unităţi sanitare publice, compartimente de 
combatere a violenţei în familie din cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială și 
protecţia copilului, ONG-uri active în domeniu, reprezentanţi ai serviciilor de 
probaţiune, criminaliști, autorităţi locale, personalul adăposturilor și al centrelor de 
consiliere pentru victime și agresori etc. 

 
2.3.3. Indicatori de atins la nivel de proiect 
 
 Elaborarea a cel puţin un instrument de lucru (de exemplu, ghiduri, manuale etc.) 

pentru utilizarea specialiștilor care lucrează cu cazuri de violenţă domestică; 
Instrumentele de lucru vor fi elaborate după consultarea cu părţile interesate (instituţii 

publice cu competenţe în domeniu) în vederea evitării suprapunerii cu alte acţiuni derulate în 
același scop și asigurarea unor soluţii pertinente, în conformitate cu necesităţile actuale. 

 Cel puţin 250 de profesioniști instruiţi în domeniul violenţei domestice. 
 
Programul de formare profesională se va stabili după efectuarea unei evaluări a 

necesităţilor de formare, urmând a fi agreată cu părţile interesate (adresat instituţiilor publice cu 
competenţe în domeniu). 

 
 

2.3.4. Aplicanţi eligibili 
 

 Instituţiile publice 
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Instituţiile publice pot stabili parteneriate cu alţi furnizori publici sau privaţi de servicii 
sociale, respectiv cu alte instituţii publice, organizaţii nonprofit și/sau neguvernamentale 
constituite ca persoane juridice în România, precum și cu organizaţiile inter-guvernamentale care 
activează în România. 

 Organizaţiile nonprofit și/sau neguvernamentale constituite ca persoane juridice în 
România;  

 Organizaţiile inter-guvernamentale care activează în România.  
Organizaţiile nonprofit și/sau neguvernamentale, precum și organizaţiile inter-

guvernamentale pot încheia parteneriate numai cu alte organizaţii nonprofit și/sau 
neguvernamentale constituite ca persoane juridice în România și/sau cu organizaţiile inter-
guvernamentale care activează în România. 

 
 

2.3.5. Buget 
 

Grantul total alocat pentru această arie prioritară este de 452.941 de Euro (384.999,85 de 
Euro finanţare norvegiană și 67.941,15 de Euro cofinanţare naţională asigurată de Ministerul 
Justiţiei). 

Suma minimă a grantului solicitat în cadrul acestei axe prioritare de finanţare este de 
170.000 de Euro, iar valoarea maximă este de 250.000 de Euro. 
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3. ELIGIBILITATEA APLICANTULUI ȘI A PARTENERILOR  
 
3.1. ELIGIBILITATEA APLICANTULUI  
 
3.1.1. Aplicanţi eligibili  
 
Aplicanţi eligibili în cadrul prezentului apel sunt: 
 În cadrul axei prioritare „Sprijinirea rețelei de unități în contextul Legii privind violența 

domestică”: instituţiile publice de la nivel naţional și local; organizaţiile nonprofit sau 
neguvernamentale înfiinţate legal și cu sediul în România în parteneriat cu instituţiile 
cu atribuţii în domeniu stabilite prin lege; organizaţiile inter-guvernamentale care 
activează în România și au atribuţii în domeniu.  

 În cadrul axei prioritare „Activități de conștientizare și sensibilizare”: instituţiile 
publice naţionale și locale; organizaţiile nonprofit și/sau neguvernamentale înfiinţate 
legal și cu sediul în România; organizaţiile inter-guvernamentale care activează în 
România; 

  „Activități de formarea profesională a specialiștilor care activează în domeniul 
violenței domestice”: instituţiile publice naţionale și locale; organizaţiile nonprofit 
și/sau neguvernamentale înfiinţate legal și cu sediul în România; organizaţiile inter-
guvernamentale care activează în România. 

 
În plus faţă de cele menţionate anterior, aplicanţii trebuie:  
 să respecte valorile democratice și drepturile omului și  
 să aibă capacitatea, conform statutului lor, să acţioneze în domeniul abordat prin 

proiect și  
 să fie direct răspunzători pentru elaborarea și managementul proiectului împreună 

cu partenerul și să nu acţioneze ca intermediari.  
 
Organizaţiile nonprofit și cele neguvernamentale înfiinţate legal și cu sediul în România, 

trebuie organizate și conduse conform legislaţiei românești în vigoare cu privire la organizaţiile 
neguvernamentale, respectiv asociaţii, fundaţii și federaţii, constituite conform prevederilor OG 
nr. 26/2000 sau Legii nr. 21/1924 privind asociaţiile și fundaţiile, cu modificările și completările 
ulterioare. Instituţiile religioase (cultele religioase, asociaţiile religioase înfiinţate în baza Legii 
489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor) nu sunt considerate a fi ONG-
uri. 

Organizaţiile inter-guvernamentale trebuie să aibă domiciliul fiscal în România pentru a fi 
considerate eligibile ca aplicanți de proiecte. Organizaţiile inter-guvernamentale care nu au 
domiciliul fiscal în România vor putea să fie considerate eligibile numai în calitate de parteneri de 
proiect, acolo unde va fi cazul. 

 
La depunerea aplicaţiei, aplicanţii vor semna și depune o declaraţie (vezi Anexa 3 la Ghidul 

Aplicanţilor) prin care vor certifica faptul că îndeplinesc condiţiile de eligibilitate menţionate în 
această secţiune.  
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3.1.2. Aplicanţi neeligibili  
 
Aplicanţi neeligibili în cadrul prezentului apel sunt orice entităţi juridice care nu 

îndeplinesc cumulativ criteriile menţionate la secţiunea 3.1.1. Partidele politice, asociaţiile 
profesionale, partenerii sociali (sindicate și patronate) și cooperativele distribuitoare de profit 
nu sunt eligibile.  

 
Nu au dreptul să primească o finanţare nerambursabilă persoanele juridice care:  
(a) sunt în faliment, sunt intrate în administrarea unei autorităţi judiciare sau în curs de 

lichidare, și-au suspendat activităţile, sunt subiect al procedurilor vizând aceste aspecte sau sunt 
într-o situaţie similară ca urmare a aplicării unei proceduri similare prevăzute în legislaţia sau 
reglementările naţionale în vigoare;  

(b) sunt vinovate de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace pe care 
Operatorul de Program le poate justifica; 

(c) nu și-au îndeplinit obligaţiile referitoare la plata contribuţiilor la asigurările sociale sau 
la plata taxelor și impozitelor la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale din ţara în 
care sunt înregistraţi;  

(d) au făcut obiectul unei hotărâri definitive res judicata pentru fraudă, corupţie, 
implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor 
financiare, fără să existe dovezi că s-au luat în ultimii ani măsuri de corecţie în acest sens;  

(e) au fost declarate a fi într-o situaţie gravă de nerespectare a obligaţiilor contractuale 
privind procedurile de achiziţie sau procedurile de acordare a finanţărilor;  

(f) sunt subiect al unui conflict de interese cu organizaţii sau persoane direct sau indirect 
implicate în procedura de acordare a finanţării nerambursabile;  

(g) sunt vinovate de distorsionări grave în procesul de transmitere a informaţiilor solicitate 
de Operatorul de Program ca și condiţie de participare la apelul pentru propuneri de proiecte sau 
nu reușesc să furnizeze informaţiile solicitate.  

 
În cazul propunerilor de proiecte depuse spre finanţare i se va cere aplicantului să 

semneze o declaraţie specificând că nu se află în niciuna dintre situaţiile mai sus menţionate la 
punctele de la (a) la (f). Operatorul de Program își rezervă dreptul de a solicita orice fel de 
documente care să susţină această declaraţie.  
 
 

3.2. ELIGIBILITATEA PARTENERILOR  
 
3.2.1. Parteneri eligibili  
 
Condiţiile de eligibilitate ale aplicantului de proiect stabilite la secţiunile 3.1.1. și 3.1.2. vor 

fi aplicabile și partenerilor.  
Este obligatoriu ca toţi partenerii să aibă personalitate juridică și să respecte valorile 

democratice și drepturile omului.  
Partenerii de proiect pot fi entităţi publice sau private, organizaţii comerciale, nonprofit, 

precum și neguvernamentale, ale cărei locaţii primare sunt fie în Norvegia, fie în statele 
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beneficiare ale asistenţei oferite de Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 
2009-2014, fie dintr-o ţară din afara Spaţiului Economic European, care are o frontieră comună 
cu România, sau orice organizaţie inter-guvernamentală. Partenerii trebuie să fie implicaţi în mod 
activ în proiect și să contribuie în mod efectiv la implementarea acestuia. Totodată, partenerul 
trebuie să împartă cu aplicantul proiectului un scop economic sau social comun, care să fie 
realizat prin implementarea proiectui.  

Instituţiile finanţate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu entităţi comerciale, 
neguvernamentale și nonprofit, numai prin aplicarea unei proceduri de selecţie transparente și 
nediscriminatorii, așa cum este prevăzută în Ordinul nr. 1683/659 din 7 octombrie 2013 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile 
aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014 și Mecanismului 
financiar norvegian 2009 - 2014. Astfel, în cazul parteneriatelor stabilite cu entităţi 
neguvernamentale și nonprofit înregistrate fiscal în România, procedura transparentă și 
nediscriminatorie pentru alegerea partenerilor se consideră îndeplinită în cazul în care aplicantul 
proiectului dovedește că a făcut publică intenţia de a stabili un parteneriat cu entităţi 
neguvernamentale și nonprofit pentru a implementa un proiect finanţat prin Mecanismul 
Financiar Norvegian 2009-2014, menţionează principalele activităţi ale proiectului și condiţiile 
minime care trebuie respectate de către parteneri, prin intermediul canalelor media cu acoperire 
naţională sau pe internet și dovedește că și-a selectat partenerii dintre entităţile 
neguvernamentale și nonprofit care au răspuns anunţului public. 

Parteneriatele cu entităţi din Norvegia nu sunt obligatorii, dar sunt recomandate. În 
scopul de a sprijini procesul de stabilire a parteneriatelor cu parteneri norvegieni, Operatorul de 
Program încurajează aplicanții de proiecte să viziteze site-ul: http://www.ngonorway.org/ 
(informaţii despre potenţiali parteneri din Regatul Norvegiei). În cazul în care propunerea de 
proiect este dezvoltată în parteneriat cu o entitate din Norvegia și/sau proiectul creează 
premisele pentru consolidarea relaţiilor bilaterale dintre România și Norvegia, aceasta poate 
primi un bonus de până la 10 de puncte în cadrul procedurii de selecţie, în conformitate cu 
Secţiunea 7. Evaluarea și Selecţia Aplicaţiilor din prezentul document.  

În cazul parteneriatelor stabilite cu entităţile înregistrate fiscal în Norvegia, procedura 
transparentă și nediscriminatorie de selecţie a partenerilor se consideră îndeplinită în cazul în 
care aplicantul dovedește că partenerii au fost selectaţi dintre organizaţiile care activează în 
domeniu, în conformitate cu obiectivele specifice ale proiectului, în conformitate cu prevederile 
Ordinului nr. 1683/659 din 7 octombrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea 
financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului 
Economic European 2009 - 2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014. 

 
În plus, toţi partenerii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:  
 să aibă capacitatea, conform statutului lor, să acţioneze în domeniul abordat prin 

proiect și  
 în cazul organizaţiilor neguvernamentale din România, acestea trebuie să fi dobândit 

personalitatea juridică și să funcţioneze în baza OG nr. 26/2000 sau Legii nr. 21/1924 
privind asociaţiile și fundaţiile, cu modificările și completările ulterioare.  

http://www.ngonorway.org/
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În cazul în care un proiect este implementat în parteneriat cu una sau mai multe entităţi, 

este obligatorie existenţa unui Acord de parteneriat, conform modelului din Anexa 4.  
 
Acordul de parteneriat trebuie să conţină următoarele informaţii:  
(a) rolurile și responsabilităţile fiecărei organizaţii implicate în parteneriat;  
(b) prevederi privind acordurile financiare incluzând, dar fără a se limita la acestea, 
cheltuielile care pot fi rambursate partenerilor de proiect din bugetul proiectului;  
(c) prevederi privind modul de calcul al costurilor indirecte și valoarea maximă a acestora;  
(d) reguli referitoare la cursul de schimb luat în considerare la cheltuieli și rambursarea 
acestora;  
(e) prevederi privind auditul partenerilor la proiect;  
(f) un buget detaliat, cu tipuri de costuri și costuri unitare; și  
(g) prevederi privind rezolvarea conflictelor.  
 
Acordurile de parteneriat cu parteneri din alte ţări trebuie elaborate în limba engleză.  
 

 În vederea facilitării cooperării bilaterale dintre entităţile române și norvegiene, 
în cazul propunerilor de proiect depuse în parteneriat cu entităţi din statul 
donor, o scrisoare de intenţie prin care o entitate norvegiană își declară 
angajamentul de a fi partener în proiect este suficientă în etapa de depunere a 
propunerii de proiect. Cu toate acestea, aplicantul proiectului, sub sancţiunea 
respingerii propunerii de proiect pentru nerespectarea criteriilor administrative, 
va trebui să transmită Operatorului de Program acordul de parteneriat cu toate 
cerinţele prezentate mai sus, în termen de 30 de zile de la data limită de 
depunere a propunerilor de proiect indicată în apelul de proiect. 
 

Aplicantul trebuie să acţioneze ca și coordonator pentru implementarea proiectului și, în 
situaţia în care este selectat, va reprezenta partenerii și va semna contractul de finanţare.  

Totodată, aplicantul va fi responsabil pentru managementul general al proiectului, 
coordonarea activităţilor și gestionarea bugetului. Aplicantul va fi singurul punct de contact 
pentru Operatorul de Program și va fi responsabil pentru toate comunicările dintre acesta și 
parteneri. 

 
Eligibilitatea costurilor generate de parteneri respectă aceleași reguli care se aplică 

costurilor generate de aplicant.  
Pe lângă parteneri, aplicantul poate colabora la implementarea proiectului, cu structuri 

fără personalitate juridică, precum grupuri locale informale sau ad-hoc organizaţii de ajutor 
mutual. Acestea vor fi considerate colaboratori și nu vor putea angaja cheltuieli în nume propriu.  

Partenerii și colaboratorii aplicantului trebuie să aibă capacitatea să desfășoare activităţi 
relevante pe parcursul perioadei de implementare a proiectului. Aplicantul trebuie să prezinte, 
în propunerea de proiect, valoarea adăugată adusă de implicarea fiecăreia dintre părţi pe 
parcursul implementării proiectului.  
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Declaraţia pe care o vor depune aplicanţii odată cu dosarul proiectului (vezi Anexa 3 la 
Ghidul Aplicanţilor) va certifica și faptul că partenerii îndeplinesc condiţiile de eligibilitate 
menţionate în această secţiune.  

 
 

3.2.2. Parteneri neeligibili  
 
Partenerii neeligibili sunt partidele politice, asociaţiile profesionale, partenerii sociali 

(sindicate și patronate) sau persoanele fizice.  
De asemenea, nu pot primi finanţare proiectele în care partenerii se află într-una din 

situaţiile specificate la punctele (a) – (g) din secţiunea 3.1.2. 
 În cazul propunerilor de proiecte depuse spre finanţare, fiecare partener va completa o 

Declaraţie din care să reiasă dacă se află sau nu într-una din situaţiile specificate mai sus, la 
punctele (a) – (f) din secţiunea 3.1.2. 
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4. PROIECTE ȘI ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
 
4.1. PROIECTE ELIGIBILE  
 
Pentru a fi eligibile, propunerile de proiecte trebuie să se încadreze în următoarele 

cerinţe: 
 Dosarul proiectului trebui depus înainte de termenul limită stabilit în cadrul 

prezentului ghid al aplicanţilor și apel de propuneri de proiecte; 
 Dosarul proiectului trebui depus utilizând procedura descrisă în capitolul 6 al 

prezentului ghid al aplicanţilor și apel de propuneri de proiecte; 
 Numai activităţile noi vor fi eligibile pentru finanţare prin Mecanismul Financiar 

Norvegian 2009 - 2014, activităţile care au început înainte de termenul limită de 
depunere a propunerilor de proiecte nu vor fi eligibile pentru finanţare; 

 Durata de implementare a proiectelor nu trebuie să depășească 18 luni sau data de 
30 aprilie 2016; 

 Aplicantul de proiecte nu poate solicita un grant mai mic de 170.000 de Euro și mai 
mare 250.000 de Euro, 211.765 de eruo, 317.647 de euro sau 500.000 de Euro, 
corespunzător prevederilor fiecărei arii prioritare de finanţare; 

 Propunerea de proiect trebuie să conţină un buget echilibrat, prezentând sursele de 
cofinanţare, altele decât grantul proiectului. În acest sens, trebuie avut în vedere 
faptul că pentru proiectele promovate de către instituţii publice finanţarea este de 
100%, însă pentru proiectele promovate de organizaţii inter-guvernamentale grantul 
pe proiect nu va depăși 85%, iar la cele promovate de organizații neguvernamentale 
și nonprofit grantul pe proiect nu va depăși 90%, cofinanţarea care va trebui asigurată 
din sursele proprii ale aplicanților va fi de cel puţin 15% sau 10%, după caz. 

 
Grupurile ţintă vizate prin proiect pot fi: publicul larg; victimele violenţei domestice, 

inclusiv victimele violenţei domestice aparţinând etniei rome și altor categorii vulnerabile de 
cetăţeni; agresorii și autorii violenţei domestice; specialiști care lucrează în domeniul violenţei 
domestice în conformitate cu legislaţia în vigoare etc.  

Programul își propune să finanţeze măsuri orientate în direcţia prevenirii și/sau reducerii 
incidenţei violenţei în familie. 

Proiectele pot contribui la creșterea cooperării între sectorul public și furnizorii privaţi de 
servicii și la extinderea serviciilor în zone insuficient acoperite cum ar fi orașe mici și comunităţi 
rurale.  

Aplicanţii sunt încurajaţi să se documenteze atunci când propun iniţiative, să consulte 
rapoarte, statistici relevante etc. și să utilizeze aceste informaţii pentru a susţine necesitatea 
proiectului propus atât în comunitatea vizată, cât și cu referire la contextul Programului.  

Aplicanţii vor face referire la cadrul legal și standardele existente atunci când vor justifica 
necesitatea promovării proiectului.  

 
Următoarele tipuri de proiecte nu sunt eligibile:  
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 proiecte care vizează exclusiv sau în mod esenţial cercetare academică, studii de 
fezabilitate, conferinţe și alte evenimente singulare, infrastructură, sponsorizări 
individuale pentru participarea la ateliere, seminarii, conferinţe și congrese, 
generarea de profit;  

 activităţi de refinanţare (de ex. utilizarea grantului pentru acordarea de finanţări 
nerambursabile sau împrumuturi altor organizaţii sau persoanelor fizice/juridice);  

 un program anual de activităţi curente (propunerea de proiect trebuie să fie 
elaborată pentru un proiect specific, ca un set de activităţi bine definite și corelate, 
care să conducă la rezultate concrete într-un interval de timp bine definit);  

 proiecte care sunt deja finanţate în cadrul Mecanismului Financiar al SEE sau din alte 
surse financiare nerambursabile. 

 proiecte care urmăresc generarea de profit.  
 
Depunerea unei aplicaţii în cadrul prezentului apel nu poate avea drept scop asigurarea 

cofinanţării pentru un alt proiect.  
Este recomandat ca, în realizarea proiectului, aplicantul să includă mai multe tipuri de 

activităţi, propunând astfel un concept de proiect cu activităţi potrivite problemei identificate și 
specificului grupului ţintă. Aplicantul poate include activităţi și grupuri ţintă care nu sunt enunţate 
explicit în prezentul ghid, în măsura în care acestea se subscriu obiectivelor Programului de 
finanţare.  

 
 

4.2. ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
 
Domeniul de finanţare „Violenţă domestică și violenţă bazată pe deosebirea de sex” va 

sprijini proiecte care se vor axa pe următoarele tipuri de activităţi (lista nu este exhaustivă):  
 Înfiinţarea, dotarea, renovarea de adăposturi/centre de recuperare/centre de 

consiliere pentru victimele violenţei domestice sau pentru agresori sau susţinerea și 
îmbunătăţirea funcţionării adăposturilor/centrelor de recuperare/centrelor de 
consiliere pentru victimele violenţei domestice deja existente și îmbunătăţirea 
serviciilor oferite de adăpost/centrul de recuperare/centrul de consiliere în vederea 
asigurării drepturilor cu caracter social ale victimelor, cum ar fi: consiliere psihologică 
și juridică, informare, asigurarea și facilitarea accesului la tratament psihologic și 
psihiatric, detoxifiere, dezintoxicare, orientare profesională, medierea conflictelor 
între părţi în vederea depășirii situaţiilor de risc, reintegrare în comunitate, orientare 
și reintegrare a beneficiarilor pe piaţa muncii, dobândirea deprinderilor pentru a duce 
o viaţă independentă; 

 evaluarea nevoilor și a accesibilităţii la serviciile oferite victimelor violenţei domestice 
– evaluare de nevoi, evaluarea situaţiei actuale a accesului la servicii, a lipsei accesului 
și a dificultăţilor întâlnite la accesarea serviciilor existente;  

 dezvoltarea de servicii specifice destinate minorităţilor (cum ar fi populaţia de etnie 
romă, victime ale violenţei domestice, etc.) și asigurarea respectării drepturilor 
acestora;  
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 identificarea de soluţii pentru creșterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii 
adecvate – creșterea capacităţii, coordonarea cu alţi furnizori de servicii, prioritizarea 
nevoilor de servicii, utilizarea strategică a resurselor, optimizarea managementului 
de caz, adăpost temporar etc;  

 dezvoltarea de servicii complementare pentru a răspunde mai bine nevoilor 
grupurilor ţintă/beneficiarilor și îmbunătăţirea accesului beneficiarilor la informaţie;  

 promovarea de abordări inovative ale serviciilor furnizate de ONG-uri, care asigură 
sustenabilitatea și dezvoltarea în continuare a acestora;  

 susţinerea iniţiativelor educaţionale și de conștientizare, pe lângă serviciile de 
asistenţă;  

 dezvoltarea de parteneriate și consorţii ale furnizorilor de servicii pentru victimele 
violenţei domestice pentru a se adresa unui număr mai mare de beneficiari (conform 
nevoilor identificate) la nivel regional;  

 formarea profesională a specialiștilor implicaţi în prevenirea și combaterea violenţei 
domestice și elaborarea de instrumente de lucru specifice acestora. 

 
Menţionăm că activităţile enumerate mai sus sunt exemple care pot să facă parte dintr-

un proiect înţeles ca un grup de activităţi definite și puse în practică pentru elaborarea unui 
răspuns la o nevoie specifică, activităţi care trebuie realizate într-o secvenţă logică, pentru a 
atinge un set de obiective prestabilite folosind resursele date.  

 
 

4.3. INFORMARE ȘI PUBLICITATE  
 
Aplicanţii vor include în propunerea de proiect un Plan de promovare. Prin aplicarea 

Planului de promovare, aplicantul va informa atât publicul relevant, cât și audienţa generală în 
legătură cu proiectul, activităţile și rezultatele acestuia și va promova Mecanismul Financiar 
Norvegian 2009 - 2014 în România.  

Planul de promovare trebuie să respecte prevederile ghidului de informare și publicitate 
specific Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 (care poate fi consultat la următorul link: 
http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Legal-documents/Regulations-
with-annexes/EEA-Grants-2009-2014/Annex-4-Information-and-Publicity-Requirements) și să 
includă cel puţin următoarele tipuri de informaţii: 

 obiectivele Planului de promovare și grupurile ţintă vizate, inclusiv factorii interesaţi 
(stakeholders) la nivel naţional, regional sau local și publicul larg;  

 strategia de comunicare, inclusiv informaţii despre conţinut, activităţi, mijloace de 
comunicare și planificarea în timp, având în vedere valoarea adăugată și impactul 
proiectului/finanţării;  

 cel puţin două activităţi de informare privind progresul și rezultatele obţinute în 
cadrul proiectului (de exemplu: seminar, conferinţă, eveniment de presă, eveniment 
de lansare și/sau de închidere etc.);  

 entitatea/departamentul responsabil de implementarea activităţilor de informare și 
publicitate, inclusiv persoana de contact;  

http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Legal-documents/Regulations-with-annexes/EEA-Grants-2009-2014/Annex-4-Information-and-Publicity-Requirements
http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Legal-documents/Regulations-with-annexes/EEA-Grants-2009-2014/Annex-4-Information-and-Publicity-Requirements
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 măsurile de evaluare a eficienţei activităţilor de informare și publicitate din 
perspectiva vizibilităţii și promovării proiectului și a MFN, a obiectivelor și impactului 
acestora și a rolului statului donator.  

 
Aplicanţii trebuie să aibă în vedere publicarea periodică pe internet a informaţiilor despre 

proiect și activităţile/rezultatele acestuia, fie printr-o pagină dedicată, fie într-o secţiune a paginii 
web proprii a aplicantului.  

Aplicanţii trebuie să includă informaţii despre proiect și în limba engleză pe pagina web 
dedicată, aspect recomandat tuturor proiectelor implementate cu parteneri străini. 
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5. ASPECTE FINANCIARE 
 

5.1. SUMA ALOCATĂ PENTRU FINANŢAREA PROIECTELOR 
 
Bugetul total estimativ disponibil este de 2.276.892 de Euro (1.935.358,15 de Euro 

finanţare norvegiană și de 341.533,85 de Euro cofinanţare naţională asigurată de Ministerul 
Justiţiei)7. 

 
5.2. GRANTUL PROIECTELOR 

 
1. Grantul din cadrul programului va fi de 100% din totalul costurilor eligibile ale 

proiectului, în cazul proiectelor în care aplicantul proiectului este instituţie publică 
naţională sau locală. Acest procent se va aplica și pentru partenerii implicaţi în 
proiect. 

2. Grantul din cadrul programului poate ajunge până la 90% din costurile totale eligibile 
ale proiectului, în cazul proiectelor în care aplicantul este organizaţie 
neguvernamentală sau organizaţie nonprofit constituită ca persoană juridică în 
România. Instituţiile publice, partenere într-un proiect având ca aplicant o organizaţie 
neguvernamentală sau nonprofit nu pot cofinanţa proiectul, întrucât o parte a 
grantului este asigurată din fonduri publice. În acest caz, este la latitudinea 
aplicantului și, eventual, a celorlalţi parteneri de proiect care nu sunt instituţii publice 
să cadă de acord cu privire la aranjamentele financiare dintre ei.  

3. Grantul din cadrul programului poate ajunge până la 85% din costurile totale eligibile 
ale proiectului, în cazul proiectelor în care aplicantul este o organizaţie inter-
guvernamentală care activează în România. Instituţiile publice, partenere într-un 
proiect având ca aplicant o organizaţie inter-guvernamentală nu pot cofinanţa 
proiectul, întrucât o parte a grantului este asigurată din fonduri publice. În acest caz, 
este la latitudinea aplicantului și, eventual, a celorlalţi parteneri de proiect care nu 
sunt instituţii publice să cadă de acord cu privire la aranjamentele financiare dintre ei.  
 

Posibilitate de cofinanţare prin muncă voluntară pentru organizaţiile 
neguvernamentale 

Aplicanții de proiecte reprezentaţi de organizaţiile neguvernamentale vor avea în vedere 
că trebuie să aibă o contribuţie de 10% din valoarea costurilor eligibile ale proiectului.  

Această contribuţie poate fi 100% în bani SAU 50% în bani și 50% în muncă voluntară 
(conform articolului 5.4.5 din Regulamentul MFN). Pentru estimarea valorii muncii voluntare, se 
vor avea în vedere timpul alocat, durata și valoarea unitară. 

Preţurile unitare utilizate se vor calcula în funcţie de datele oficiale aflate în vigoare la 
data lansării prezentului apel de proiecte. Astfel:  

                                                 
7 Bugetul total estimativ disponibil este de 10.271.059,81 de Lei (8.730.400,61 de Lei finanţare norvegiană și de 
1.540.659,20 de Lei cofinanţare naţională asigurată de Ministerul Justiţiei). La calculul valorii în lei a fost folosit cursul 
Inforeuro pentru luna februarie 2014 (1 euro = 4,5110 lei). 
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a) în cazul muncii care vizează activităţi administrative/muncă necalificată, se utilizează 
ca reper salariul de bază minim brut garantat în plată pe ţară;  

b) în cazul unor servicii specializate/activităţi complexe, care vizează cunoștinţe și 
abilităţi/competenţe specifice, se utilizează ca reper câștigul salarial mediu brut pe ţară utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.  

Potrivit art. 1 al Hotărârii de Guvern nr. 871/18.11.2013 pentru stabilirea salariului de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată:  

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată se stabilește la 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie 
pe lună în anul 2014, reprezentând 5,059 lei/oră.  

(2) Începând cu data de 1 iulie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată 
se stabilește la 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună 
în anul 2014, reprezentând 5,357 lei/oră.  

În conformitate cu Legea nr. 6/21.02.2013 (a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2013), câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2013 este de 2.223 lei.  

 
La stabilirea ratei de finanţare a proiectului vor fi respectate toate normele europene și 

naţionale aplicabile privind ajutorul de stat. 
 
Grantul va fi plătit în lei la cursul inforeuro din luna semnării contractului de finanţare. 
 
 

5.3. ALOCAREA MINIMĂ ȘI MAXIMĂ A GRANTULUI PE PROIECT ȘI COSTURI DE 
MANAGEMENT  

 
Valorile minime și maxime de finanţare din cadrul prezentului apel de propuneri de 

proiecte sunt stabilite în cadrul fiecărei arii prioritare de finanţare din cadrul capitolului 2.  
Cheltuielile salariale (interne și externe) ale personalului implicat în managementul 

proiectului nu va putea depăși 15% din total costurilor eligibile ale proiectului. 

 
 

5.4. COSTURI ELIGIBILE 
 
Costurile eligibile ale proiectelor sunt acele costuri efectuate de către aplicant și/sau 

parteneri, care îndeplinesc următoarele criterii:  
a. Sunt angajate, plătite și bunurile au fost livrate, serviciile au fost prestate în perioada 

de implementare a proiectului, așa cum este aceasta definită în contractul de 
finanţare;  

b. Au legătură cu obiectul contractului de finanţare și sunt prevăzute în bugetul estimat 
al proiectului;  

c. Sunt realiste și necesare pentru implementare proiectului;  
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d. Sunt realizate exclusiv în scopul atingerii obiectivului / obiectivelor proiectului și al 
rezultatelor acestuia, în concordanţă cu principiile economiei, eficienţei și eficacităţii;  

e. Sunt identificabile și verificabile, sunt înregistrate în contabilitatea aplicantului și/sau 
partenerilor în conformitate cu standardele contabile aplicabile în ţara de unde 
aplicantul și/sau partenerii provin și în concordanţă cu principiile contabile general 
acceptate;  

f. sunt conforme cu prevederile legislaţiei fiscale și naţionale aplicabile.  
 
În mod excepţional, costurile aferente facturilor emise în ultima lună de proiect sunt 

considerate a fi efectuate, dacă sunt plătite în termen de 30 de zile de la data de finalizare a 
implementării proiectului.  

Costurile indirecte și amortizarea echipamentelor sunt considerate a fi fost angajate în 
momentul înregistrării lor în contabilitatea aplicantului.  

 
 
5.4.1. Cheltuieli directe  
 
Cheltuielile directe eligibile pentru un proiect sunt acele cheltuieli care sunt identificate 

de către aplicant și/sau parteneri, în concordanţă cu principiile contabile și regulile interne 
utilizate, ca și cheltuieli specifice direct legate de implementarea proiectului și care sunt atribuite 
direct acestuia:  

 A. costul cu personalul alocat proiectului, care cuprinde salariile efective plus 
asigurările sociale și alte costuri statutare incluse în remuneraţie, cu condiţia ca 
acestea să corespundă cu politica uzuală în materie de remuneraţie a aplicantului și 
a partenerilor de proiect. Costurile salariale corespunzătoare personalului din 
administraţiile naţionale sunt eligibile în măsura în care acestea sunt legate de costul 
activităţilor pe care autoritatea publică respectivă nu le-ar fi desfășurat dacă proiectul 
în cauză nu s-ar fi realizat; 

 B. cheltuielile de deplasare și subzistenţă pentru personalul implicat în proiect, cu 
condiţia ca acestea să fie în conformitate cu practicile obișnuite privind cheltuielile 
de deplasare ale aplicantului și ale partenerilor de proiect și să nu depășească 
plafoanele naţionale aplicabile; 

 C. costul echipamentelor noi sau second-hand, cu condiţia să fie amortizate în 
conformitate cu principiile contabile general acceptate aplicabile aplicantului și 
general acceptate pentru bunuri de același tip. Cota de amortizare care poate fi luată 
în calcul este doar cea aferentă perioadei de implementare a proiectului și ţinând 
cont de rata de utilizare efectivă în scopul proiectului. 
 În mod excepţional, preţul întreg de achiziţionare al echipamentelor noi sau 
second-hand poate fi eligibil, dacă: 
- echipamentul reprezintă o componentă integrantă și necesară pentru 
implementarea proiectului și este esenţial pentru atingerea obiectivelor proiectului; 
- echipamentul este instalat la sfârșitul proiectului și utilizarea echipamentului începe 
după închiderea a proiectului și / sau în acele cazuri în care utilizarea echipamentului 
după finalizarea proiectului se limitează la scopurile stabilite în proiect; 
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 D. achiziţionarea de terenuri și imobile în condiţiile stabilite în art. 7.5 din 
Regulamentul de implementare a MFN; 

 E. costuri cu consumabile și rechizite/papetărie, dacă ele sunt identificabile și 
atribuite direct proiectului;  

 F. costuri generate de alte contracte atribuite de către aplicant în vederea derulării 
proiectului, dacă aceste contracte au fost încheiate cu respectarea regulilor privind 
achiziţiile publice și cu prevederile Regulamentului de implementare a MFN. Costurile 
aferente construcţiei, renovării sau modernizării unui imobil pot reprezenta maxim 
70% din totalul costurilor directe eligibile ale proiectului; 

 G. costurile rezultate direct din cerinţele impuse de contractul de finanţare (de 
exemplu, diseminarea informaţiilor, evaluarea specifică a acţiunii, audit, traduceri, 
reproduceri), inclusiv costurile oricăror servicii financiare (în special costul garanţiilor 
financiare). 

În vederea clasificării costurilor ca fiind directe vă rugăm să aveţi în vedere următoarea 
menţiune: un cost poate fi considerat direct atribuit proiectului, dacă dispariţia proiectului 
conduce la dispariţia costului.  

 
Alte cheltuieli eligibile: 
 TVA care nu poate fi recuperată, conform reglementărilor legale în vigoare. 

 
 

5.4.2. Cheltuieli neprevăzute  
 
O cotă de cheltuieli neprevăzute care să nu depășească 5% din costurile directe eligibile 

poate fi inclusă în bugetul proiectului. Aceasta poate fi folosită doar cu autorizarea scrisă 
prealabilă a Operatorului de Program și doar pentru costuri care nu au putut fi identificate în 
momentul scrierii proiectului (de ex: schimbare de legislaţie, calamităţi naturale etc.).  

 
 
5.4.3. Costuri indirecte  
 
Aplicantul și partenerii pot opta să includă costuri indirecte în bugetul proiectului.  
Costurile indirecte sunt acele costuri eligibile care nu pot fi identificate de către aplicant 

și/sau partenerii proiectului ca fiind direct atribuite proiectului, dar care pot fi identificate și 
justificate prin sistemul contabil ca fiind angajate în legătură directă cu costurile directe eligibile 
atribuite proiectului. Aplicantul și partenerii pot prevedea costuri indirecte de maxim 5% din 
costurile totale directe eligibile ale proiectului. 

Aceste costuri nu pot include costuri directe eligibile. De exemplu, în cazul în care 
proiectul presupune închirierea unei locaţii folosite 100% pentru proiect, costul închirierii se 
consideră a fi cost direct. Dacă există situaţia ca o locaţie să fie folosită de proiecte diferite ale 
aceleiași organizaţii, costul aferent închirierii spaţiului este cost indirect, într-un procent rezultat 
în urma aplicării uneia din cele două metode de calcul prezentate mai jos.  

Costurile indirecte pot fi identificate prin oricare dintre următoarele metode:  
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1. Bazate pe costuri indirecte reale pentru acei aplicanţi şi parteneri care utilizează un 
sistem analitic de contabilitate, pentru a identifica acele costuri indirecte dar nu mai 
mult de 5 % din costurile totale directe eligibile ale proiectului sau  

2. O sumă de până la 5 % din costurile totale directe eligibile ale proiectului, exclusiv 
costurile directe aferente subcontractărilor și costurile cu resursele puse la dispoziţie 
de către terţi, care nu sunt utilizate în locaţiile în care aplicantul implementează 
proiectul (ex. costurile aferente plăţii unui consultant și/sau expert care nu derulează 
o activitate dependentă conform legislaţiei în vigoare).  

În cazul metodei numărul 2 pentru repartizarea costurilor indirecte, formulele care pot fi 
aplicate sunt:  

 numărul de persoane implicate în proiect / numărul total de persoane din entitate  
 suprafaţa utilizată de personalul implicat în proiect / suprafaţa ocupată de entitate  
 
Aplicantul și/sau partenerii trebuie să ţină cont întotdeauna că suma aferentă costurilor 

indirecte ale proiectului trebuie să reprezinte o alocare rezonabilă din total costuri indirecte ale 
fiecăruia dintre ei. Trebuie folosită formula cea mai potrivită fiecărui tip de costuri indirecte.  

 
 

5.5. COSTURI NEELIGIBILE  
 
Următoarele costuri sunt considerate costuri neeligibile:  

a. dobânzi și taxe aferente datoriilor, penalităţi de întârziere a plăţilor;  
b. comisioane aferente tranzacţiilor financiare și alte costuri strict financiare, cu 

excepţia costurilor legate de conturile impuse de către MAEN, PNC sau de legea 
aplicabilă și a costurilor serviciilor financiare impuse de contractul de finanţare;  

c. provizioane pentru pierderi sau eventuale debite viitoare; 
d. pierderile datorate schimbului valutar, cu excepţia pierderilor acoperite printr-o 

dispoziţie specială, ce va fi prevăzută în contractul de finanţare; 
e. TVA recuperabil; 
f. costurile care sunt acoperite prin alte surse de finanţare; 
g. amenzi, penalităţi și costuri aferente litigiilor; 
h. cheltuieli excesive sau abuzive; 
i. costurile declarate neeligibile de către OP sau MAEN atunci când constată că 

acestea au fost efectuate cu nerespectarea condiţiilor de eligibilitate. 
 

 
 
 

5.6. CONDIŢII SPECIALE DE SUSTENABILITATE 
 

În cazul proiectelor care implică investiţii în imobiliare (inclusiv renovarea de imobile) sau 
în cazul proiectelor în care prin excepţie se solicită ca preţul întreg de achiziţionare al 
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echipamentelor noi sau second-hand să fie eligibil, aplicanții de proiecte trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 

1. În ceea ce privește echipamentele exceptate de la regula amortizării, aplicanții sunt 
obligaţi să: 

A. Păstreze echipamentul/ele în proprietate pentru o perioadă de cel puţin cinci ani de la 
finalizarea proiectului și să continue să utilizeze echipamentul/ele în scopul justificat prin proiect 
pentru aceeași perioadă;  

B. Asigure echipamentul/ele în mod corespunzător împotriva incendiilor, furtului și altor 
incidente, atât pe perioada implementării proiectului, cât și pentru cel puţin 5 ani de la finalizarea 
acestuia; 

C. Asigure resursele necesare pentru întreţinerea/mentenanţa echipamentului/elor cel 
puţin 5 ani de la finalizarea proiectului. 

 
Aplicantul fiecărui proiect va furniza o listă cu echipamentul/ele propuse spre a fi 

exceptate de la regula amortizării.  
Aplicantul va transmite odată cu depunerea aplicaţiei o declaraţie pe propria răspundere 

prin care își asumă îndeplinirea condiţiilor de sustenabilitate mai sus menţionate. 
 
2. În ceea ce privește clădirile achiziţionate, construite sau renovate, aplicanții sunt 

obligaţi să: 
A. Păstreze clădirea/rile achiziţionată/e, construită/e sau renovată/e în cadrul proiectului 

în proprietate pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la finalizarea acestuia și să continue să 
folosească clădirea/rile în scopul justificat prin proiect pentru aceeași perioadă de timp; 

B. Asigure clădirea/ile achiziţionată/e, construită/e sau renovată/e în cadrul proiectului în 
mod corespunzător împotriva incendiilor, furtului și a altor incidente atât în timpul implementării 
proiectului, cât și pentru cel puţin 5 ani de la finalizarea acestuia; 

C. Asigure resursele necesare pentru întreţinerea clădirii/rilor achiziţionată/e, 
construită/e sau renovată/e în cadrul proiectului pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la 
finalizarea acestuia. 

Aplicantul va transmite odată cu depunerea aplicaţiei o declaraţie pe propria răspundere 
prin care își asumă îndeplinirea condiţiilor de sustenabilitate mai sus menţionate. 
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6. PREGĂTIREA ȘI TRANSMITEREA PROPUNERII DE PROIECT 
 

6.1. CÂTE PROPUNERI DE PROIECT POT FI DEPUSE? 
 

Un aplicant poate depune o singură propunere de proiect în cadrul aceleiași arii prioritare.  
Un aplicant poate participa în mai multe proiecte în calitate de partener. Cu toate acestea, 

aplicanţii interesaţi să participe în mai multe proiecte trebuie să aibă capacitatea operaţională și 
financiară pentru a implementa activităţile care îi revin în cazul în care vor fi selectate mai multe 
proiecte în care este direct implicat. 

Un proiect poate primi un singur grant din bugetul programului. 
 
 

6.2. DATA DE ÎNCEPERE A PROIECTELOR ȘI DURATA 
 
Proiectele trebuie să fie programate să înceapă după ce contractele de finanţare sunt 

semnate. Aplicanţii trebuie să ia în considerare timpul necesar pentru evaluarea propunerilor de 
proiecte și cel pentru pregătirea contractului de finanţare (cu titlu indicativ, nu mai puţin de 5 
luni de la data limită a apelului). Data de începere efectivă a proiectului va fi data la care 
contractul de finanţare va fi semnat atât de Operatorul de Program, cât și de aplicantul 
proiectului. 

 
 Proiectele vor avea o durată maximă de 18 de luni însă termenul de 

implementare nu poate depăși data de 30 aprilie 2016. Astfel, dacă de la 
momentul semnării contractului de finanţare până la data de 30 aprilie 2016 este 
un interval de timp mai mic de 18 luni, durata maximă de implementare a 
proiectului va fi redusă corespunzător. 

 
 

6.3. PROCEDURA DE DEPUNERE  
 
Aplicaţiile trebuie redactate utilizând Formatul Propunerii de proiect (vezi Anexa 1). 

Formatul acesteia este disponibil pe internet la adresa: http://norwaygrants.just.ro/ro-
ro/apeluri/apelurideschise.aspx. 

Vă rugăm să completaţi aplicaţia având în vedere indicaţiile din Formatul propunerii de 
proiect, astfel încât să fie cât mai clară pentru a putea fi evaluată corespunzător.  

Formularul propunerii de proiect și anexele8 necesare trebuie să fie prezentate în limba 
română, indiferent dacă proiectul este depus de către o entitate naţională sau în colaborare cu 
un partener străin. Mai mult, aplicanții trebuie să completeze în textul propunerii, un scurt 
rezumat al proiectului în limba engleză. 

Formularul propunerii de proiect semnat de către persoana autorizată, împreună cu 
anexele solicitate, va trebui transmis atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic 

                                                 
8 În ipoteza parteneriatelor cu entități străine, anexele 3 și 4 vor fi completate și în limba engleză și transmise o dată 
cu dosarul propunerii de proiect. 



33 
 

(CD/DVD). Versiunea electronică a formularului propunerii de proiect trebuie să fie într-un format 
de fișier suportat de pachetul MS Office (extensie xls, xlsm, doc, docx) sau Adobe Reader (pdf). 
De asemenea, CD-ul trebuie să conţină toate documentele necesare scanate. Propunerea de 
proiect înaintată în format electronic trebuie să fie identică cu versiunea pe hârtie. 

Formularul de propunere de proiect, împreună cu anexele solicitate vor fi transmise într-
un exemplar pe hârtie (format A4) și un exemplar în format electronic la următoarea adresă: 

Direcţia Programe Europene 
Ministerul Justitiei 
Str. Apolodor, nr. 17, sector 5 
București 
050741 
România 
Propunerea de proiect trebuie să fie depusă într-un plic sau pachet, prin poștă, curier sau 

personal, la sediul Ministerului Justiţiei în timpul programului de lucru (luni – vineri, în intervalul 
orar 9:00 – 17:00). 

Plicul sau ambalajul care conţine dosarul complet al proiectului trebuie să menţioneze 
următoarele informaţii: 

 Propunerea de proiect în cadrul Programului RO20 "Violenţa în familie și violenţa 
bazată pe deosebirea de sex", MFN 2009-2014; 

 Numele complet al aplicantului; 
 Adresa aplicantului; 
 Titlul proiectului. 
În cazul în care dosarul proiectului este trimis prin poștă sau curier va fi relevantă data 

expedierii.  
 
Dosarul proiectului va include:  
1. Propunerea de proiect, inclusiv rezumatul în limba română și în limba engleză (Anexa 

1);  
2. Bugetul proiectului (Anexa 2);  
3. Declaraţia Aplicantului (original) în formatul indicat (Anexa 3), semnată și ștampilată 

de către Aplicant, prin care acesta își asumă conţinutul dosarului de proiect și 
eligibilitatea sa și a partenerilor, dar și declarația partenerului(rilor)9 prin care 
acesta/aceștia își asumă că îndeplinesc cerințele de eligibilitate menționate la 
secțiune 3.2.1; 

4. Acordul(urile) de parteneriat (copie sau original) în formatul indicat (Anexa 4), 
conţinând toate informaţiile solicitate, semnat și ștampilat10 de Aplicant și de 
organizaţiile partenere. În cazul în care există parteneri străini, acordurile de 
parteneriat cu aceștia vor fi redactate în limba engleză. În cazul în care partenerul 
străin este o entitate norvegiană, o scrisoare de intenţie prin care acesta își declară 
angajamentul de a fi partener în proiect este suficientă în etapa de depunere a 

                                                 
9 În cazul partenerilor străni declarația va fi completată în limba engleză. 
10 În cazul partenerilor străini obligaţia de a ştampila Acordul de parteneriat se va adapta în funcţie de situaţia 
specifică a partenerului respectiv (de ex. există posibilitatea ca partenerii din alte ţări să nu aibă ştampilă). 
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propunerii de proiect. Cu toate acestea, aplicantul proiectului, sub sancţiunea 
respingerii propunerii de proiect pentru nerespectarea criteriilor administrative, va 
trebui să transmită Operatorului de Program acordul de parteneriat cu toate cerinţele 
prezentate mai sus, în termen de 30 de zile de la data limită de depunere a propunerii 
de proiect indicată în apelul de proiect;  

5. Cel mai recent raport anual al organizaţiei aplicante11; 
6. CV-urile membrilor cheie din echipa de proiect;  
7. Declaraţiile de sustenabilitate specială menţionate în art. 5.6 Condiţii speciale de 

sustenabilitate (Anexele 5 și 6); 
8. Planul de promovare detaliat în cadrul secțiunii 4.3 Informare și publicitate. 
Dosarul de proiect, compus din toate documentele mai sus menţionate, va fi transmis 

conform procedurii specificată în prezentul apel pentru propuneri de proiecte.  
 
 

6.4. TERMEN DE DEPUNERE  
 
Ultima dată de depunere a dosarelor de proiect este 16 aprilie 2014. Se consideră 

relevantă data preluării de către serviciul de curierat sau data ștampilei poștei aplicată pe plic 
care atestă preluarea. În acest caz vă recomandăm să transmiteţi dosarul de proiect cu confirmare 
de primire pe care să o păstraţi pentru situaţia în care va fi necesară prezentarea ei Operatorului 
de Program.  

Depunerea personală la adresa de mai sus este posibilă până cel târziu la data de 16 
aprilie 2014, orele 17:00.  

Fiecare aplicaţie (dosar de proiect) primită va fi înregistrată și i se va atribui un număr unic 
de înregistrare.  

 
 

6.5. INFORMAŢII SUPLIMENTARE  
 
Toţi potenţialii aplicanţi trebuie să verifice periodic pagina de internet a Programului 

pentru a avea informaţii actualizate privind acest apel pentru propuneri de proiecte sau privind 
Programul de finanţare.  

De asemenea, va fi organizată o sesiune de informare în data de 14 februarie 2014, iar 
locaţia acesteia va fi anunţată pe pagina de internet norwaygrants.just.ro.  

Potenţialii aplicanţi pot adresa întrebări referitoare la acest apel pentru propuneri de 
proiecte prin e-mail la adresa norwaygrants@just.ro până la data de 11.04.2014 (inclusiv).  

Timpul estimat de răspuns la întrebările formulate de potenţialii aplicanți este de 3 zile 
lucrătoare, iar întrebările care prezintă interes și pentru alţi aplicanţi, împreună cu răspunsurile 
aferente, vor fi publicate pe pagina de internet a Programului.  

Totodată, pentru mai multe informaţii privind asistenţa financiară nerambursabilă oferită 
prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 și regulile de implementare specifice acesteia, 

                                                 
11 Notă: Acest raport nu este solicitat instituţiilor publice. În cazul celorlalți aplicanți se solicită fie raportul anual 
pentru anul 2012 fie, în cazul organizațiilor înființate în anul 2013, o situație la zi a activității și bugetului acestora. 

mailto:norwaygrants@just.ro
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puteţi accesa următoarea pagină web: http://eeagrants.org/Results-data/Results-
overview/Documents/Toolbox-for-programmes.  
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7. EVALUAREA ȘI SELECŢIA APLICAŢIILOR  
 

Toate aplicaţiile primite în cadrul acestui apel pentru propuneri de proiecte vor intra în 
procesul de selecţie care cuprinde următoarele etape:  

 
 

7.1. DESCHIDEREA ȘI ÎNREGISTRAREA APLICAŢIILOR  
 
Toate aplicaţiile (dosarele de proiect) primite vor fi înregistrate și li se va atribui un număr 

unic de înregistrare.  
Aplicaţiile primite după termenul limită vor fi excluse automat, fără a fi deschise.  
 
 

7.2. VERIFICAREA CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂŢII  
 
Toate aplicaţiile primite în termenul limită vor fi verificate din punct de vedere al 

conformităţii administrative și a eligibilităţii, pe baza unei grile tip DA/NU. O astfel de grilă va fi 
completată pentru fiecare dosar de proiect în parte.  

Mai jos se găsește grila care va fi utilizată în procesul de verificare a conformităţii 
administrative și a eligibilităţii: 

 

Criteriu de evaluare DA NU Observaţii 

1.   Conformitatea administrativă a propunerii de proiect 

1.1. Propunerea de proiect este completă cu toate câmpurile 
obligatorii completate și toate anexele atașate (conform 
instrucţiunilor specifice din Ghidul Solicitantului) 

   

1.2. Propunerea de proiect este depusă în termenul solicitat, 
în numărul de exemplare solicitate și are toate semnăturile și 
ștampilele solicitate, etc. (conform instrucţiunilor specifice din 
Ghidul Solicitantului) 

   

2. Eligibilitatea propunerii de proiect și a aplicantului de proiect 

2.1. Aplicantul și partenerii fac parte din categoria de 
aplicanţilor eligibili menţionată în Ghidul Solicitantului 

   

2.2. Aplicantul și partenerii îndeplinesc toate criteriile de 
natură instituţională, legală și financiară conform prevederilor 
din Ghidul Solicitantului 

   

2.3. Propunerea de proiect se încadrează în categoriile de 
activităţi eligibile menţionate în Ghidul Solicitantului 

   

2.4. Perioada de implementare a proiectului se încadrează în 
perioadele indicate în Ghidul Solicitantului 

   

2.5. Proiectul îndeplinește toate condiţiile specifice 
menţionate în Ghidul Solicitantului, după caz (arie de 
acoperire, populaţie, valoare minimă, valoare maximă etc.) 
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Criteriu de evaluare DA NU Observaţii 

2.6. Propunerea de proiect prezintă modalitatea în care 
aplicantul și partenerii vor respecta legislaţia naţională și 
europeană și vor promova principiile transversale ale MFN - 
legislaţia în domeniul egalităţii de șanse, dezvoltării durabile, 
achiziţiilor publice, informării și publicităţii și ajutorului de stat 
(politici europene12) 

   

2.7. Activitățile propuse în propunerea de proiect nu au fost 
începute înainte de termenul limită de depunere a aplicațiilor, 
iar proiectul nu primește finanţare prin Mecanismul Financiar 
Norvegian 2009-2014, Mecanismul Financiar al Spaţiului 
Economic European 2009-2014 sau prin alte surse de finanţare 
nerambursabilă sau rambursabilă și totodată proiectul nu 
presupune finanţarea unor servicii sau lucrări pentru care au 
fost demarate proceduri de achiziţie sau au fost încheiate 
contracte înainte de data semnării contractului de finanţare 

   

2.8. Proiectul respectă prevederile Regulamentului referitoare 
la eligibilitatea cheltuielilor 

   

2.9. Terenurile/construcțiile aferente investiţiilor sunt, după 
caz, în proprietatea/administrarea13 aplicantului sau a unuia 
dintre parteneri, sau sunt deţinute în concesiune pe o durată 
care este în concordanţă cu regulile de sustenabilitate impuse 
de program (cel puţin 5 ani de la aprobarea raportului final al 
proiectului de către OP) 

   

 
 Aplicaţiile care nu îndeplinesc criteriile de conformitate administrativă și eligibilitate vor 
fi excluse din procesul de evaluare. Propunerile care îndeplinesc criteriile de conformitate 
administrativă și eligibilitate vor intra în etapa de evaluare tehnică și financiară.  

În cazul în care documentele transmise prezintă anumite neclarităţi pot fi cerute 
solicitanţilor eventuale clarificări cu privire la acestea.  

Aplicanţii ale căror propuneri de proiecte au fost respinse în această fază vor avea la 
dispoziţie 3 zile lucrătoare în care pot depune contestaţie, din momentul publicării listei pe site-
ul internet al programului. Toate contestaţiile vor fi analizate în cadrul OP, iar lista finală cu 
proiectele care vor avansa în etapa de evaluare tehnică și financiară va fi publicată într-un termen 
estimativ de 5 zile lucrătoare de la data limită pentru depunea contestaţiilor.  

Decizia luată în urma contestaţiilor este finală și va fi făcută publică. 
 
 

                                                 
12 Politicile europene reprezintă priorităţi/politici acceptate de toate Statele Membre ale Uniunii Europene şi trebuie 
să se reflecte în toate iniţiativele comunitare. Acestea includ: promovarea egalităţii de şanse şi politica 
nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător; tehnologia informaţiei; 
achiziţiile publice. 
13 Sau sunt deținute cu alt titlu de natură a permite aplicantului și/sau partnerului/rilor de proiect să efectueze 
lucrările de investiții în vederea implementării activităților asumate prin propunerea de proiect  
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7.3. EVALUAREA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ  
 
În această etapă, fiecare aplicaţie va fi evaluată din punct de vedere tehnic și financiar de 

doi evaluatori independenţi, conform Grilei de evaluare prezentate mai jos:  
 
 

Criteriu de evaluare Punctaj 
acordat 

Punctaj 
maxim 

Observaţii 

1.   Relevanţa proiectului  25 pct.  
1.1. Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor 

programului și e în concordanţă cu strategia naţională relevantă 
 5 pct.  

1.2. Proiectul contribuie la atingerea indicatorilor asumaţi 
prin acordul de program 

 5 pct.  

1.3. Necesitatea proiectului este demonstrată (problemă, 
abordare) 

 5 pct.  

1.4. Rezultatele sunt fezabile, specifice, măsurabile și realiste 
și contribuie la îndeplinirea obiectivelor Mecanismului Financiar 
Norvegian 2009-2014 și outcome-urile prevăzute în Anexa B a 
Memorandumului și în Acordul de Program  

 5 pct.  

1.5. Grupurile ţintă și beneficiarii sunt aleși strategic, sunt 
clar definiţi și includ categoriile vulnerabile 

 5 pct.  

2. Calitatea/Maturitatea propunerii de proiect   35 pct.  
2.1. Propunerea de proiect include metodologia de 

implementare a proiectului 
 10 pct.  

2.2. Obiectivele proiectului sunt definite clar și realist  5 pct.  
2.3. Activităţile sunt fezabile și contribuie la atingerea 

rezultatelor propuse 
 5 pct.  

2.4. Rezultatele așteptate sunt cuantificate și măsurabile 
prin indicatorii propuși 

 5 pct.  

2.5. Potenţialele dificultăţi/riscuri în implementarea 
proiectului sunt identificate și sunt propuse măsuri de 
reducere/eliminare a acestora 

 5 pct.  

2.6. Structura echipei de proiect este corelată cu activităţile 
propuse 

 5 pct.  

3. Bugetul propunerii de proiect   10 pct.  
3.1. Bugetul proiectului este corelat cu activităţile descrise în 

partea tehnică a propunerii de proiect 
 5 pct.  

3.2. Bugetul detaliat pe categorii de cheltuieli este realist, 
justificat și coerent 

 5 pct.  

4. Sustenabilitatea proiectului   10 pct.  
4.1. Propunerea de proiect oferă soluţii concrete pentru 

asigurarea sustenabilităţii proiectului după finalizarea perioadei 
de implementare a acestuia 

 10 pct.  

5. Diseminarea rezultatelor proiectului  10 pct.  
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5.1. Propunerea de proiect prezintă metodologia de 
promovare și diseminare a rezultatelor proiectului la nivel 
naţional și/sau local de către aplicant și descrie activităţile de 
promovare și vizibilitate care trebuie să fie măsurabile, adaptate 
specificului grupurilor ţintă și a obiectivelor proiectului și să 
răspundă cerinţelor finanţatorului 

 10 pct.  

6. Consolidarea relaţiilor bilaterale cu entităţi din Norvegia  10 pct.  
6.1. Proiectul se implementează împreună cu un partener 

din Norvegia și/sau proiectul va crea premisele pentru o întărire 
a relaţiilor bilaterale între România și Norvegia 

 10 pct.  

 
În a treia fază de evaluare (evaluarea de fond), experţii evaluatori independenţi vor 

verifica conţinutul proiectului, respectiv calitatea proiectului, relevanţa, bugetul, 
sustenabilitatea, diseminarea rezultatelor proiectului, consolidarea relaţiilor bilaterale cu entităţi 
din Norvegia, etc. 

După finalizarea evaluării, experţii independenţi vor prezenta OP listele cu punctajele și 
fișele de evaluare a proiectelor. În cazul în care diferenţa dintre punctajele acordate unui proiect 
de către cei doi experţi va fi mai mare de 30%, OP va desemna un al treilea expert independent 
pentru a evalua separat respectivul proiect. Punctajul mediu dat de cei doi experţi sau media 
celor 2 punctaje mai apropiate (în cazul în care este desemnat un al treilea expert) vor fi utilizate 
pentru ierarhizarea proiectelor. 

 
 

7.4. COMITETUL DE SELECŢIE A PROIECTELOR, APROBAREA RAPORTULUI DE 
EVALUARE ȘI ANUNŢAREA REZULTATELOR PROCESULUI DE EVALUARE  
 

Un comitet de selecţie va analiza lista proiectelor evaluate și rezumatele proiectelor 
selectate, a proiectelor de pe lista de rezervă, precum și a celor respinse. 

Operatorul de Program va stabili componenţa Comitetului de Selecţie a Proiectelor (CSP) 
care va fi format din minim trei membri care deţin experienţă relevantă, dintre care minim doi 
membri ai OP și minim un membru trebuie să fie extern OP. Partenerii de Program desemnaţi de 
Donor, respectiv Directoratul Poliţiei Norvegiene și Consiliul Europei vor fi invitaţi să participe în 
cadrul reuniunilor CSP, având rol consultativ. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe din 
Norvegia și Ministerul Fondurilor Europene (Punct Naţional de Contact) vor fi invitaţi să participe 
la reuniunile CSP în calitate de observatori.  

Rolul Comitetului de Selecţie este de a revizui rezultatele procesului de selecţie, ţinând 
cont de scorurile obţinute de fiecare propunere de proiect în parte, de alocarea financiară 
aferentă fiecărei priorităţi din apelul de proiecte și de a recomanda proiectele pentru a fi 
finanţate în cadrul programului. 

Membrii CSP vor analiza lista proiectelor evaluate și sumarul propunerilor de proiecte 
selectate, a celor aflate pe lista de rezervă și a celor respinse.  

În funcţie de deciziile CSP pot exista următoarele situaţii: 
a) CSP decide aprobarea/respingerea proiectelor în baza listei propuse de către 

secretarul CSP 
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b) CSP decide modificarea clasamentului final 
 
Comitetul de Selecţie va transmite OP raportul final (cuprinzând lista proiectelor 

recomandate, respectiv lista proiectelor selectate și a celor respinse). OP va analiza lista/ele și va 
aproba/respinge proiectele. OP va modifica clasamentul în cazul în care procesul de selecţie nu 
a fost derulat cu respectarea prevederilor Regulamentului aplicabil sau/și în cazul în care 
recomandarea Comitetului de Selecţie nu este compatibilă cu normele și obiectivele Programului. 

Lista finală a proiectelor finanţabile va fi aprobată de Operatorul de Program și publicată 
pe pagina de internet a programului, respectiv norwaygrants.just.ro.  

Există posibilitatea ca, dintre aplicaţiile propuse spre finanţare, doar o parte să poată fi 
efectiv finanţate din suma alocată pentru această rundă de finanţare, restul aplicaţiilor 
reprezentând lista de rezervă.  

 
 

7.5. INFORMAŢII PRIVIND CONTESTAŢIILE ȘI SOLUŢIONAREA ACESTORA  
 
În situaţia în care solicitanţii sunt nemulţumiţi de rezultatul verificării administrative sau 

a eligibilităţii au posibilitatea de a contesta rezultatul respectiv la OP în termen de 3 zile 
lucrătoare de la comunicarea acestuia. În vederea analizării contestaţiilor se constituie la nivelul 
OP o comisie de soluţionare a contestaţiilor. Persoanele nominalizate în această comisie vor fi 
diferite faţă de cele care au făcut analiza iniţială. Răspunsul comisiei va fi comunicat solicitantului 
în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea contestaţiei care poate fi prelungit de OP în 
condiţii justificate. 

Decizia de finanţare a proiectelor, urmare a evaluării din punct de vedere al relevanţei, 
maturităţii/calităţii, bugetului, diseminării, sustenabilităţii și întăririi relaţiilor bilaterale cu 
Norvegia, nu poate fi contestată de aplicanţi.  

Deciziile Operatorului de Program sunt finale și nu pot fi contestate. 
 

 
7.6. CONTRACTAREA  

 
Toţi aplicanţii ai căror aplicaţii sunt recomandate și aprobate pentru acordarea finanţării 

nerambursabile vor primi o scrisoare de aprobare a propunerii de proiect prin care li se va solicita, 
în vederea pregătirii și încheierii contractului de finanţare nerambursabilă, transmiterea 
următoarelor documente:  

 copia legalizată a statutului în vigoare autentificat și a hotărârii judecătorești 
corespunzătoare, definitivă și irevocabilă, pentru Aplicant;  

 copia legalizată a statutului în vigoare autentificat și a hotărârii judecătorești 
corespunzătoare, definitivă și irevocabilă, pentru partenerul/ii ONG sau alte 
documente/menţiuni pentru partenerul/ii non-ONG (instituţii) care să ateste 
calitatea de persoană juridică. Pentru partenerii străini: documente în limba română 
sau engleză (copie sau original) care să ateste faptul că sunt persoane juridice;  
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 certificat de cazier fiscal, în original, emis de către autorităţile fiscale competente 
(Direcţia Generală a Finanţelor Publice – Ministerul Finanţelor Publice);  

 certificat de atestare fiscală, în original, emis de Agenţia Naţională pentru 
Administrare Fiscală;  

 în cazul proiectelor care includ costuri legate de lucrări de reabilitare se va solicita o 
copie legalizată, în original, a documentelor care atestă dreptul de proprietate asupra 
clădirii/de folosinţă a acesteia sau orice alt drept care să permită efectuarea lucrărilor 
solicitate prin propunerea de proiect pentru întreaga durată a proiectului și cel puţin 
5 ani după finalizarea acestuia;  

 alte documente (dacă este cazul), conform cerinţelor din scrisoarea de aprobare a 
propunerii de proiect (de ex. pentru proiecte care includ costuri legate de extindere, 
renovare și modernizare un deviz de cantităţi estimativ elaborat și aprobat conform 
legislaţiei în vigoare);  

 CV-urile tuturor membrilor echipei de proiect, mai puţin cele care au fost incluse în 
dosarul de proiect;  

 Fișa de identificare financiară, în original, conform unui model care va fi oferit, 
certificată de banca la care a fost deschis contul special pentru proiect.  

 
Dacă va fi cazul, alte documente pot fi cerute în scrisoarea de aprobare a propunerii de 

proiect trimisă aplicantului.  
De asemenea, Operatorul de Program poate solicita documente suplimentare pentru a 

clarifica aspecte legate de aplicarea regulilor de “de minimis” stabilite în Regulamentul Comisiei 
Europene nr. 1998 / 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratat ajutoarelor de minimis 
publicat în O.J. nr. L 379 / 2006.  

Dacă Aplicantul îndeplinește toate cerinţele pentru a semna Contractul de finanţare 
nerambursabilă, îi va fi transmis acesta pentru a-l semna. Contractul este unul de adeziune, 
clauzele acestuia fiind prestabilite, în întregime, de către Operatorul de program, aplicantul 
neavând posibilitatea să le altereze conținutul. 
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8. RAPORTARE, PROCEDURI DE PLATĂ ȘI AUDIT – reguli aplicabile 
proiectelor în implementare 

 
8.1. RAPORTARE  

 
8.1.1. Tipuri de rapoarte 
 
Pe parcursul implementării proiectului, aplicanții trebuie să transmită spre aprobare 

următoarele tipuri de rapoarte, în formatele prestabilite ale fiecărui tip de document, agreate și 
comunicate de OP: rapoarte de progres la două luni, rapoarte intermediare tehnice şi financiare, 
raport final, rapoarte ad-hoc, alte raportări, informări etc. Rapoartele intermediare / finale includ 
și raportările financiare aferente.  

 
Rapoartele vor fi transmise în limba română, împreună cu un rezumat în engleză şi vor fi 

întocmite pe formatele furnizate de Operatorul de Program.  
 
 

8.1.2. Consideraţii generale 
 
Cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor vor respecta prevederile din Regulamentul de 

implementare al Mecanismului Financiar Norvegian 2009 – 2014, respectiv art. 7.2. și 7.6. În cazul 
în care în urma verificărilor cheltuielilor, Operatorul de Program va constata nereguli în urma 
cărora se vor aplica corecţii financiare se vor respecta prevederile OUG nr. 66/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Pentru a fi aprobată şi suportată din fondurile programului, o cheltuială trebuie să fie 
eligibilă. Orice cheltuială efectuată, pentru a fi eligibilă, trebuie să respecte prevederile din 
prezentul document, din contractul de finanţare şi din Regulamentul de implementare al 
Mecanismului Financiar Norvegian 2009 – 2014. Totodată, cheltuiala trebuie să se regăsească în 
formularul de buget care este anexat la contractul de finanţare. Urmând structura bugetului 
estimativ, pe categorii şi tipuri de cheltuieli, raportul financiar trebuie să menţioneze tipul, 
numărul şi data documentelor justificative, precum şi valoarea cheltuielilor efectuate şi solicitate 
spre decontare.  

 
În cazul partenerilor de proiecte cu sediul principal în Norvegia se va accepta pentru 

justificarea cheltuielilor efectuate un raport de verificare a cheltuielilor (elaborat de un auditor 
certificat şi independent). În cazul partenerilor instituţii publice din Norvegia, se va considera 
suficient sistemul intern de verificare a cheltuielilor utilizat de aceste instituţii doar în situaţiile în 
care auditorul care emite opinia este certificat şi independent faţă de persoana care întocmeşte 
cererea de plată şi care efectuează plăţile şi instituţia este supusă verificării Auditorului General 
al Regatului Norvegiei. 

Pentru decontarea cheltuielilor legate de cazare, diurnă, transport intern şi internaţional 
vor fi utilizate prevederile Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligaţii ale 
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personalului român trimis în străinătate cu completările şi modificările ulterioare. Pentru 
deplasări interne se vor fi utilizate prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1860/2006 cu 
completările şi modificările ulterioare.   

Lista cheltuielilor efectuate de aplicant (AP) și partenerul / partenerii săi în cadrul 
proiectului trebuie să fie însoțită de documentele justificative aferente cheltuielilor astfel 
detaliate, în vederea verificării acestora de către OP, precum și de raportul de audit financiar al 
proiectului, dacă este cazul. Categoriile de documente solicitate pentru verificarea eligibilității 
cheltuielilor efectuate, precum și condițiile pe care acestea trebuie să le îndeplinească spre a fi 
acceptate se detaliază prin instrucțiuni ale OP. 

În situaţiile în care au fost aplicate dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare sau ale 
Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1120/15.10.2013 privind modificarea și aprobarea 
procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privați de proiecte finanțate din Instrumente 
Structurale, obiectivul „Convergență”, aplicantul de proiect are obligaţia de a prezenta la decont 
documentele care atestă respectarea procedurii legale, o singură dată la prima decontare a 
cheltuielii efectuată în cadrul contractului.  

Toate documentele justificative externe emise de un prestator din afara României către 
aplicantul de proiect, către partener (parteneri) se vor prezenta la decont însoţite de traducerea 
acestora în limba română/engleză, efectuată de un traducător autorizat, semnată şi ştampilată. 

Stabilirea eligibilităţii unei cheltuieli se va face în primul rând în funcţie de evaluarea şi 
aprobarea integrală a activităţilor desfăşurate de aplicantul de proiect. Invalidarea unei activităţi 
va conduce inevitabil la neaprobarea cheltuielilor aferente respectivei activităţi. 

Operatorul de Program îşi rezervă dreptul de a face verificări atât în perioada derulării 
contractului de finanţare nerambursabilă, cât şi ulterior validării raportului financiar 
intermediar/final. 

 
 

8.2. PLĂŢI  
 
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 23 din 2013, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea 242 din 2013 și cu Ordinul comun al ministrului fondurilor 
europene și al ministrului finanțelor publice nr. 659/2013 și 1683/2013 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile 
aferente Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și prin Mecanismul 
Financiar Norvegian 2009-2014, Operatorul de Program va aplica modelul pre-finanţării pentru 
aplicanții de proiecte instituţii publice, iar pentru aplicanții de proiecte, alţii decât instituţiile 
publice, va aplica modelul rambursării. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, modul 
de finanţare va fi stabilit în funcţie de natura aplicantului de proiect - lider care va fi aplicat 
ulterior şi tuturor partenerilor de proiect, indiferent de natura lor. 

Astfel, în funcţie de statutul legal al Aplicantului de proiect - lider, plăţile vor fi efectuate 
după cum urmează:  

A. Când aplicantul de proiect este o instituţie publică naţională sau locală – sistemul de plăţi 
aplicabil va fi cel de pre-finanţare.  
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 O plată în avans de 10% din valoarea solicitată spre finanţare conform prevederilor din 
contractul de finanţare. În toate cazurile, plata avansului nu se va face înainte de data de 
începere a proiectului.  

 Plăţile interimare vor fi plătite, având la bază următoarele documente care trebuie 

transmise de aplicant: 

o o cererea de plată din partea aplicantului, în conformitate cu formatul stabilit; 
o un raport tehnic şi financiar intermediar, care să prezinte activităţile viitoare și 

bugetul necesar pentru derularea acestora. 

B. Când aplicantul de proiect este o organizaţie neguvernamentală constituită ca persoană 
juridică în România sau organizaţie nonprofit sau inter-guvernamentală care activează 
în România – sistemul de plăţi aplicabil va fi cel de rambursare. 

 O plată în avans de 10% din valoarea solicitată spre finanţare în condiţiile prevăzute 
în contractul de finanţare. În toate cazurile, plata avansului nu se va face înainte de 
data de începere a proiectului.  

 Plăţile interimare vor fi plătite, având la bază următoarele documente care trebuie 
transmise de aplicant: 
o o cerere de rambursare din partea aplicantului, în conformitate cu formatul 

stabilit; 
o un raport tehnic şi financiar intermediar. 

 
 

8.2.1. Modelul pre-finanţării 
 

Modelul pre-finanţării include plata unui avans, a unui număr de plăţi intermediare și a 
unui plăţi finale.  

 
8.2.1.1. Avansul 

 
În condiţiile prevăzute în contractul de finanţare, Operatorul de Program va transfera 10% 

din valoarea stipulată în contract sub formă de plată în avans.  
În vederea primirii avansului şi a pre-finanţării, aplicanții au obligaţia să deschidă la 

Trezoreria Statului un cont dedicat exclusiv pentru primirea acestor sume şi efectuării de 
cheltuieli aferente proiectelor, inclusiv acordarea de avansuri către contractori şi/sau transferul 
de sume către parteneri, în cazul proiectelor implementate în parteneriat.  

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de 
la încasare, aplicantul de proiect are obligaţia virării sumelor în lei în conturile deschise atât pe 
numele său, cât şi al partenerilor săi la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului sau deschise la 
bănci comerciale în cazul în care aceştia nu au calitatea de instituţie publică şi au optat pentru 
deschiderea conturilor la bănci comerciale.  

În situaţia în care sumele se virează în Euro partenerului care este o persoană juridică 
înregistrată fiscal într-un alt stat şi nu are un cont deschis la o instituţie de credit din România, 
transferul acestora se efectuează de către aplicantul de proiect, în termen de maxim 5 zile 
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lucrătoare de la data încasării, într-un cont deschis pe numele partenerului la o bancă comercială 
din străinătate, prin intermediul contului propriu al aplicantului de proiect deschis la o bancă 
comercială din România. Aplicantul de proiect are obligaţia transmiterii unei notificări scrise atât 
partenerilor, cât şi Operatorului de Program cu privire la efectuarea viramentului în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data virării, notificare la care anexează o copie a ordinului de 
plată şi a extrasului de cont. Partenerii au obligaţia verificării încasării sumelor în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. În cazul în care încasarea sumelor nu s-a 
efectuat, partenerii sunt obligaţi să transmită o notificare scrisă atât aplicantului de proiect, cât 
şi Operatorului de Program, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării. 

 
8.2.1.2. Plăţile intermediare/Plata finală 
 
În cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 vor exista anual trei perioade de 

raportare pentru care Operatorul de Program va face plăţi intermediare: 
 ianuarie – aprilie 
 mai – august 
 septembrie - decembrie 
Fiecare aplicant va transmite Operatorului de Program un Raport intermediar de progres 

tehnic şi financiar pentru fiecare proiect implementat până la următoarele date în fiecare an: 
 15 mai pentru raportarea cheltuielilor efectuate în perioada 1 ianuarie – 30 aprilie şi 

estimarea cheltuielilor pentru perioada 1 septembrie – 31 decembrie; 
 15 septembrie pentru raportarea cheltuielilor efectuate în perioada 1 mai – 31 august 

aprilie şi estimarea cheltuielilor pentru perioada 1 ianuarie – 30 aprilie; 
 15 ianuarie pentru raportarea cheltuielilor efectuate în perioada 1 septembrie – 31 

decembrie şi estimarea cheltuielilor pentru perioada 1 mai – 31 august. 
Fiecare raport financiar intermediar (cu excepţia ultimului) va conţine justificarea 

cheltuielilor efectuate în perioada de raportare şi estimarea cheltuielilor pentru perioada 
viitoare. Ultimul raport financiar intermediar va include doar justificarea cheltuielilor efectuate 
în perioada respectivă de raportare. Pe parcursul verificării cheltuielilor, Operatorul de Program 
poate solicita informaţii suplimentare aplicanților de proiecte. 

În ceea ce privește verificarea estimărilor de cheltuieli pentru perioada următoare de 
raportare, OP va analiza și execuția bugetară a proiectului pentru a verifica dacă aplicantul de 
proiect (AP) are sume neconsumate disponibile în cont, aferente perioadei precedente de 
raportare. Astfel, OP va stabili suma de plată luând ca parametru valoarea estimată de către AP 
în raportarea financiară intermediară din care va deduce valoarea totală a cheltuielilor 
considerate nerealiste pentru perioada de raportare următoare (dacă e cazul), a fondurilor 
disponibile în contul proiectului, solicitate și neconsumate în perioada de raportare anterioară 
aceleia pentru care se face raportarea, eventualele creanțe ale AP fată de OP și valoarea totală a 
cheltuielilor incluse în raportarea financiară intermediară considerate neeligibile de OP după 
verificarea cheltuielilor efectuate în perioada de raportare. 

În cazul în care disponibilul aflat în bugetul OP, reprezentând partea de cofinanțare 
națională din grant, este insuficient în raport cu partea de fonduri externe nerambursabile ce 
urmează a fi solicitate ACP, OP poate reduce sumele estimate de AP în raportarea financiară 
intermediară pentru a fi cheltuite în perioada următoare. 
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8.2.2. Modelul rambursării 

 
Modelul rambursării include plata unui avans, a unui număr de plăţi intermediare și plata 

finală care după autorizarea cheltuielilor de către Operatorul de Program se virează în contul 
specificat în contractul de finanţare. 

 
8.2.2.1. Avansul 

 
În condiţiile stabilite în contractul de finanţare, Operatorul de Program va transfera 10% 

din valoarea stipulată în contract sub formă de plată în avans. 
În vederea primirii avansului şi a pre-finanţării, aplicantii au obligaţia să deschidă fie la 

Trezoreria Statului, fie într-o bancă comercială, un cont dedicat exclusiv pentru primirea acestor 
sume şi efectuării de cheltuieli aferente proiectelor, inclusiv acordarea de avansuri către 
contractori şi/sau transferul de sume către parteneri, în cazul proiectelor implementate în 
parteneriat.  

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de 
la încasare, aplicanții au obligaţia virării sumelor în lei în conturile deschise atât pe numele său, 
cât şi al partenerilor săi la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului sau deschise la bănci 
comerciale în cazul în care aceştia nu au calitatea de instituţie publică şi au optat pentru 
deschiderea conturilor la bănci comerciale.  

În situația în care sumele se virează în Euro partenerului care este o persoană juridică 
înregistrată fiscal într-un alt stat şi nu are un cont deschis la o instituţie de credit din România, 
transferul acestora se efectuează de către aplicant, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la 
data încasării, într-un cont deschis pe numele partenerului la o bancă comercială din străinătate 
prin intermediul contului propriu al aplicantului deschis la o bancă comercială din România. 
Aplicantul are obligaţia transmiterii unei notificări scrise atât partenerilor, cât şi Operatorului de 
Program, cu privire la efectuarea viramentului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 
virării, notificare la care anexează o copie a ordinului de plată şi a extrasului de cont. Partenerii 
au obligaţia verificării încasării sumelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii 
notificării. În cazul în care încasarea sumelor nu s-a efectuat, partenerii sunt obligaţi să transmită 
o notificare scrisă atât aplicantului, cât şi Operatorului de Program, în termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data constatării. 

 
8.2.1.2. Plăţile intermediare 

 
Începând cu cea de-a doua lună de implementare, aplicanții vor putea transmite 

Operatorului de Program cereri de rambursare o dată la două luni, în condiţiile în care suma 
solicitată la rambursare este cel puţin egală cu 50.000 de lei, iar suma transferată cu ocazia 
avansului este justificată în totalitate. 

 
 



47 
 

8.2.3. Considerente referitoare la nereguli, suspendarea plăţilor, corecţii financiare și 
rambursarea sumelor necuvenite 
 

Activitatea de suspendare a plăţilor, corecţiile financiare, rambursarea sumelor 
necuvenite, se realizează respectând prevederile art. 12 din Regulamentul de implementare al 
Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 şi prevederile Ordonanței de Urgenţă a Guvernului 
nr. 66/2011 cu modificările şi completările ulterioare, privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 142/2012 cu completările și 
modificările ulterioare.    

 
 

8.3. AUDIT  
 

Aplicanților le este permisă includerea în bugetele proiectelor a costurilor aferente 
auditului financiar. Aceşti aplicanți vor transmite fiecare raport financiar intermediar însoţit de 
un raport de audit realizat de către un auditor independent acreditat, raport ce va respecta 
standardele de audit stabilite în termenii de referinţă, care va fi parte a contractului de finanţare.  

Partenerii străini ai proiectului pot include în bugetele lor costuri de audit. Opinia dată de 
auditorul străin va fi satisfăcătoare pentru a certifica faptul că toate cheltuielile respectă legislaţia 
naţională şi procedurile din Ghidul Aplicantului.  

Suma bugetată pentru costuri de audit nu trebuie să depăşească 1% din totalul costurilor 
eligibile ale proiectului.  
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9. ANEXE  
 
 Propunerea de proiect (Anexa 1)  
 Bugetul proiectului (Anexa 2)  
 Declaraţia Aplicantului și/sau a Partenerului (Anexa 3)  
 Acordul(urile) de parteneriat (Anexa 4)  
 Declaraţia de sustenabilitate specială - imobile (Anexa 5) 
 Declaraţia de sustenabilitate specială - echipamente (Anexa 6) 


