
                                                       

 Programul Eficiență Energetică                                               
2009-2014 

Programul Eficiență Energetică 
 

-   GHIDUL SOLICITANȚILOR   - 
 

 - 1 - 

    
 

 
 

ROMÂNIA 
Ministerul Economiei  

Unitatea de Implementare – Programul Eficiență Energetică 
 
 
 

Programul Eficiență Energetică  
 

Mecanismul Financiar de Finanțare  
al Spațiului Economic European 2009 – 2014 

 
 
 

Ghid pentru relații bilaterale consolidate 
 

 
 
 
 

 
2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       

 Programul Eficiență Energetică                                               
2009-2014 

Programul Eficiență Energetică 
 

-   GHIDUL SOLICITANȚILOR   - 
 

 - 2 - 

 
 

CUPRINS 
 
1. PROGRAMUL EFICIENȚĂ ENERGETICĂ 2009-2014     3 
2. FONDUL BILATERAL la NIVEL DE PROGRAM      3 
3. OBIECTIVUL CERERII DE PROPUNERI      4 
4. SOLICITANȚI ELIGIBILI        4 
5.  PARTENERI ELIGIBILI. PARTENERIAT      5 
6.  ACTIVITĂȚI ELIGIBILE        6 
7.  PROIECTE ELIGIBILE         6 
8.  ALOCARE FINANCIARĂ        8 
9.  CERERI DE PROPUNERI. CALENDAR ORIENTATIV    9 
10. ÎNTOCMIREA și DEPUNEREA unui FORMULAR DE CERERE DE FINANȚARE 10 
11.  ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR       11 
12. SUMA MINIMĂ ȘI MAXIMĂ DE FINANȚARE PER PROIECT   13 
13. PROCEDURA PENTRU DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE   14 
14. EVALUAREA ȘI SELECTAREA SOLICITANȚILOR     14 
15. RAPORTARE. MODALITATEA DE PLATĂ      17 
16. ANEXE           20 
DOCUMENTE DE IMPORTANȚĂ SPECIFICĂ PENTRU CEREREA DE PROPUNERI 
 

 
Informații suplimentare privind lansarea cererii de propuneri sunt 

disponibile pe website-ul Ministerului Economiei: www.minind.ro 
sau la Unitatea de Implementare a Programului, Eficiență Energetică 

(UIP): 
 Tel: 021.2025.202, fax: 021.20.25.191,  

e-mail: eeagrants@minind.ro 
 

 
 
 
 
 
1. PROGRAMUL EFICIENȚĂ ENERGETICĂ 2009-2014 
 
 
Obiectivul general al Mecanismului Financial al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014 
este de a contribui la reducerea disparităților economice și sociale din Spațiul Economic 
European și consolidarea relațiilor bilaterale dintre Statul(ele) Donator(are) și Statul 
Beneficiar prin contribuție financiară în sectoarele prioritare. 

http://www.minind.ro/
mailto:eeagrants@minind.ro
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Eficiența energetică reprezintă un sector prioritar și un Program care primește asistență 
prin Mecanismul Financiar de Finanțare SEE. Prin Programul „Eficiență Energetică”. 
România va primi finanțări din partea Statelor Donatoare: Norvegia, Islanda și Liechtenstein. 
Programul urmărește creșterea consumului de eficiență energetică în sectorul industriei; 
industriile vizate sunt cele cu nivel ridicat de poluare și consum energetic mare. 
 
Statele Donatoare și Guvernul României au convenit în cadrul unui Memorandul de Înțelegere 
(MoU), semnat în martie 2012, că Ministrul Economiei din România (desemnat în calitate de 
Operator al Programului-OP) va elabora și implementa Programul care acoperă zona de 
„Eficiență Energetică”. (Ministerul Economiei – Directoratul pentru Politică Industrială, Unitatea 
de Implementare a Programului – UIP/ OP conform Ordinului nr. 2462/17.12.2014, emis de 
ministrul Economiei). 
 
Se va lansa o singură cerere de propuneri pentru proiectele individuale cu alocări totalizând 
8.235.294 Euro. Limitele finanțărilor vor fi următoarele: minimum – 200.000 Euro și maximum 
– 700.000 Euro. 
 

Ghidul de față oferă îndrumări și idei privind modalitatea de planificare, implementare și 
raportare a rezultatelor în vederea obiectivului bilateral al Finanțărilor din partea 
Norvegiei, astfel cum au fost acestea convenite în Propunerea de Program. 
 
2. FONDUL BILATERAL la NIVEL DE PROGRAM 
 
Obiectivul Programului Eficiență Energetică constă în reducerea emisiei de gaze cu efect 
de seră și poluanți atmosferici. Obiectivul este relevant pentru Mecanismul Financiar al SEE și 
Directivele UE precum și pentru prioritățile definite în documentele strategice naționale privind 
sectorul energetic și al mediului. 
 
Relațiile bilaterale sunt facilitate și susținute prin Finanțări SEE la nivel național și de proiect 
(proces). Există rezultate preconizate în urma unei astfel de cooperări: livrabile tangibile 
(realizări) și rezultate mai ample pe termen mediu (rezultate), care împreună contribuie la 
consolidarea relațiilor bilaterale (impact). 
Parteneriatele între Promotorii de Proiecte din România și entitățile din Statele Donatoare sunt 
încurajate și facilitate în scopul de a asigura transferul de cunoștințe, experiențe și bune practici 
necesare pentru elaborarea și implementarea proiectelor și, astfel, de a îmbunătăți parametrii și 
rezultatele implementării proiectelor iar, pe termen lung, de a consolida relațiile bilaterale între 
statele Donatoare și România. 
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Susținerea este structurată pe două direcții principale: 

- Măsura „A”:  dezvoltarea de parteneriate – identificarea viitorilor parteneri în vederea 
implementării proiectelor în parteneriat cu entități din Țările Donatoare sau pe parcursul 
întocmirii unei cereri de finanțare, pentru dezvoltarea unor astfel de parteneriate și întocmirea, în 
parteneriat cu entitățile donatoare, a diferitelor cereri de finanțare aferente Programului EE (de 
exemplu, seminarul de identificare a partenerilor), conform categoriilor de costuri eligibile 
definite în Regulament, Articolul 7.7. 

- Măsura „B”:  legată de relaționare, schimb și transfer de cunoștințe, experiență și bune 
practici în măsuri de eficiență, legate în principal de rezultatul selectat al Programului EE. În 
momentul depunerii cererii de finanțare fondul va fi disponibil doar pentru acțiuni aferente 
rezultatelor care au fost selectate.   Această măsură va fi deschisă pe 30 iunie 2014 și se va 
derula în mod continuu pe parcursul implementării proiectului (până în aprilie 2016). OP 
va organiza evenimente în același scop, cu promotorii de proiecte și alte părți interesate 
relevante. Promotorii de proiecte ar putea solicita finanțare suplimentară peste limita bugetului 
proiectului, 
 

 
3. OBIECTIVUL CERERII DE PROPUNERI 
 
Prezenta Cerere de propuneri se referă la Măsura „A” a Fondului pentru relații bilaterale- 
dezvoltare de parteneriate. 
Obiectivul prezentei cereri de propuneri este de a sprijini PP-urile din România în căutarea de 
parteneri din Țările Donatoare pentru dezvoltarea unor parteneriate durabile și întocmirea 
cererilor de finanțare pentru proiecte bilaterale în domeniul eficienței energetice în baza 
Programului Bilateral de Finanțare. Fondul bilateral va fi administrat de OP. Eligibilitatea 
acțiunilor, a solicitanților și a cheltuielilor va fi detaliată în ghidul solicitanților. 
Procedurile pentru fond vor fi publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei -OP: 
www.minind.ro  
 
 
4.  SOLICITANȚI ELIGIBILI 
 
Solicitanții eligibili în baza prezentei Cereri de propuneri sunt persoane juridice din 
România (Întreprinderi Mici și Mijlocii –ÎMM-uri) în parteneriat cu entități din Statele 
Donatoare care implementează proiecte de eficiență energetică în domenii ale industriei, în 
România. 
ÎMM – persoană juridică înființată în România, organizată și administrată în conformitate cu 
legile care reglementează întreprinderile mici și mijlocii (ÎMM-uri), care implementează proiecte 
al cărui scop este de a crește eficiența energetică și economisirea energiei, astfel cum se definește 

http://www.minind.ro/
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prin OG nr. 22/2008 privind eficiența energetică.  
Solicitantul trebuie să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate de natură legală, 
financiară și instituțională, respectiv: 
„Categoria „ÎMM” constă din întreprinderi care au un efectiv mediu anual mai mic de 250 de 
angajați, o cifră de afaceri care nu depășește 50 milioane Euro și / sau active totale care nu 
depășesc 43 milioane Euro, echivalent astfel cum se definește la art. 3 și Articolul 4 din Legea 
nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării ÎMM-urilor, cu modificările și 
completările ulterioare”. ÎMM-urile în parteneriate sau care au legătură unele cu celelalte pot 
depune propuneri dacă sunt îndeplinite criteriile de mai sus pentru parteneriat și nu pentru entități 
separate: 
-să fie capabile/ să aibă capacitatea de a acționa și de a implementa, conform statutului propriu, 
proiectul de eficiență energetică; 
-să fie direct responsabile pentru proiectarea și managementul proiectului împreună cu partenerul 
străin și să nu acționeze în calitate de intermediar. 
 
În calitate de solicitant, o ÎMM poate depune o singură cerere de finanțare în baza prezentei 
Cereri de propuneri. 
 
Solicitantul trebuie să completeze și să includă în dosar formularul cererii de finanțare și 
declarația de eligibilitate a solicitantului (a se vedea Anexele).  
 
Organizațiile din Islanda, Liechtenstein și Regatul Norvegiei nu pot solicita direct fonduri, însă 
pot încheia un acord de parteneriat cu un solicitant principal din România. O entitate eligibilă, în 
calitate de potențial partener de proiect din Statele Donatoare pentru cererea de propuneri în baza 
programului, poate depune o singură cerere pentru capital de pornire pentru dezvoltarea de 
parteneriate (măsura A) și pentru întocmirea unei cereri de finanțare pentru un proiect de 
parteneriat donator, și o singură cerere pentru activitățile din perioada de implementare 
(măsura B). 
 
 
5.  PARTENERIAT. PARTENERI ELIGIBILI 
 
Pentru a contribui la obiectivul general de consolidare a relațiilor dintre Statele Donatoare și 
România, elaborarea și implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 se va realiza, 
unde este cazul, în parteneriat. 
Proiectele în parteneriat sunt proiecte comune în cadrul cărora contribuțiile din partea ambilor 
parteneri sunt necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului. 
 
Un parteneriat oficial între o ÎMM din România și o societate/ organizație (parteneri) din 
Statele Donatoare (Regatul Norvegiei, Islanda și Liechtenstein) este extrem de apreciat și 
încurajat. 
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Partenerii eligibili pentru prezenta Cerere de propuneri sunt definiți ca fiind părți care au un rol 
relevant în implementarea activităților proiectului și/sau contribuie la bugetul proiectului. Un 
proiect poate avea un singur solicitant care este înregistrat în România și care are un rol de lider 
în cadrul proiectului de cooperare. Astfel de proiecte vor fi cu toate acestea supuse unei analize 
specifice în ceea ce privește conformitatea cu ajutorul de stat și reglementările privind achizițiile 
publice, iar solicitanții și/sau partenerul(ii) acestora trebuie să fie atenți să nu supună participarea 
acestora la risc prin încălcarea regulamentelor menționate. 
 
Atât solicitantul cât și partenerul(ii) acestuia trebuie să se încadreze în categoriile de 
solicitanți eligibili pentru zona vizată de proiect –eficiența energetică. 
Pentru proiectele în parteneriat, datorită implicațiilor de natură juridică și din motive practice 
legate de evaluarea proiectelor, parteneriatele între entități omoloage (private-private) sunt 
preferate în favoarea parteneriatelor între entități cu statut diferit.  
În conformitate cu legislația națională din domeniul achizițiilor publice, între parteneri nu 
trebuie să existe nicio relație comercială. Rolul partenerului în cadrul proiectului poate fi 
financiar sau în natură (valoarea trebuie să fie măsurabilă). 
 
Completarea și depunerea în cadrul Formularului cererii de finanțare a documentului 
„Declarație de eligibilitate și Acord de parteneriat” (a se vedea Anexele) sunt obligatorii. 
Un acord în limba engleză se va depune la OP înainte de semnarea contractului pentru proiect cu 
Promotorul Proiectului. 
Parteneriatele proiectului trebuie să se bazeze pe un acord de parteneriat în conformitate cu 
cerințele stipulate la Articolul 6.8 din Regulament.  
 
 
6.  ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 
 
Zonele de activitate ale programului vor contribui la realizarea obiectivelor după cum 
urmează:  

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: reducerea se realizează prin utilizarea 
modernizării ingineriei și prin eficiență energetică îmbunătățită; 

- Reducerea consumului de energie: toate elementele proiectului reduc consumul de 
energie. Cea mai mare reducere se va realiza prin renovări structurale și modernizarea 
ingineriei, care pot fi reduse și mai mult prin aplicarea unor sisteme de gestionare a 
energiei. 

Sunt eligibile următoarele activități întreprinse de către ÎMM din România în parteneriat 
cu entități din țările donatoare, care au ca scop dezvoltarea de parteneriate în 
implementarea viitoarelor proiecte bilaterale: 
- activități pentru dezvoltarea de parteneriate bilaterale prin sprijinirea muncii colective, a 
cunoștințelor, a intereselor, a experiențelor și a tehnologiilor specifice pentru proiecte între ÎMM-
urile din România și partenerii Donatori,  
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-activități pentru identificarea partenerilor suplimentari în vederea dezvoltării proiectelor în 
parteneriat prin participarea la întâlniri, conferințe, vizite de studiu, vizite, evenimente organizate 
de (potențiali) parteneri Donatori. 
- evenimente cu tematică relevantă pentru atingerea obiectivelor programului de eficiență 
energetică prin cooperare și parteneriat. 
 
7.  PROIECTE ELIGIBILE 
 
Eligibilitatea proiectului: Ideea proiectului corespunde obiectivului Programului, 
rezultatului specific și activităților eligibile astfel cum se prevede în Cererea de Propuneri 
de Proiecte.  
 
Programul – și în consecință proiectele susținute – constau din următoarele domenii principale de 
activitate cu axare pe industrie, însă nu exclud alte măsuri:   

a) Îmbunătățirea eficienței energetice a sistemelor electrice (de exemplu utilizarea sporită a 
comenzilor electronice, a variatoarelor de viteză, a convertoarelor de frecvență, a motoarelor 
electrice cu eficiență ridicată, înlocuirea întregului sistem cu un alt sistem cu randament 
ridicat); 
b) Modernizarea echipamentelor vechi și supradimensionate (de exemplu transformatoare, 
compresoare, motoare, etc.); 
c) Îmbunătățirea eficienței energetice în sistemele de încălzire și de răcire (de exemplu 
utilizarea pompelor de căldură, înlocuirea cazanelor existente cu altele noi și eficiente, 
modernizarea încălzirii / răcirii industriale); 
d) Îmbunătățirea eficienței energetice în sistemele de iluminat (de exemplu înlocuirea 
corpurilor de iluminat existente cu noi corpuri de iluminat eficiente, introducerea controlului 
digital, utilizarea detectoarelor de mișcare pentru sistemele de iluminat din depozite de 
producție); 
e) Îmbunătățirea eficienței energetice a sistemului de refrigerare (de exemplu: înlocuirea 
instalațiilor existente cu dispozitive noi și eficiente, introducerea sistemelor de recuperare a 
căldurii rezultate din procesul de răcire); 
h) Îmbunătățirea eficienței energetice prin modificări la nivelul instalației proceselor 
tehnologice; 
i)  Îmbunătățirea managementului energiei. 
 

Sectoarele / domeniile de activitate eligibile pentru finanțare sunt următoarele, în 
numerotarea diviziilor CAEN  (Institutul Național de Statistică din România): 
13; 14; 15; 16; 17; 19; 20 exceptând 206;  21;  22;  23; 24 exceptând 241, 242 și 243; 25; 
26; 27; 28; 29; 30 exceptând 301; 31; 32; 38 exceptând 381. 
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În baza acestui Program EE nu se va acord sprijin financiar pentru următoarele zone / 
domenii de activitate conform Ordinului nr. 2162/7.11.2013 (schema ajutorului de stat pentru 
eficiență energetică): 
a) pescuit și acvacultură; 
b ) construcții navale; 
c )  industria alimentară; 
d )  industria cărbunelui; 
e )  industria siderurgică; 
f)  fibre sintetice; 
g ) activități legate de producția primară a produselor agricole enumerate în Anexa nr. 1 la 
Tratatul de instituire a Comunității Europene; 
h) prelucrarea și comercializarea de produse agricole, inclusiv a celor care imită sau înlocuiesc 
laptele sau produse lactate în conformitate cu Regulamentul (CEE nr. 1.898/87, publicat în J.O.  
L 182 din 3 iulie 1987). 
 
De asemenea, nu se asigură sprijin financiar pentru următoarele obiective: 
a)  sprijinirea exportului către țări terțe sau State Membre legate direct de cantitățile exportate, de 
înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru producerea de mărfuri de export și 
de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export; 
b ) utilizarea preferențială de produse/bunuri domestice în defavoarea celor importate. 

 

În baza celor de mai sus, este obligatoriu un Plan de lucru/ Notă de concepte –o scurtă 
descriere a activităților propuse. Este necesar să se identifice aspectele sau subiectele de 
interes atât pentru Statele Donatoare cât și pentru România în vederea consolidării relațiilor sau 
stabilirii altora noi; inițiativele ar putea fi legate de evenimentele economice majore din 
domeniile energiei. Accentul trebuie să fie pe rezultatele concrete care se vor obține. 
 
 
  8. ALOCARE FINANCIARĂ 
Sistemul creat pentru implementarea planului bilateral se bazează pe principiile transparenței, 
responsabilității și bunei gestiuni financiare. 

Fondul total pentru relații bilaterale este stabilit la  141.176 Euro.  

Defalcarea anuală a sumelor alocate acțiunilor complementare va fi după cum urmează: 
a) Activități axate pe stabilirea de parteneriate și elaborarea proiectelor                                                  
Total 80.000 Euro: 

-Evenimente de identificare a partenerilor desfășurate în România cu participarea 
potențialilor promotori de proiecte din România și a potențialilor parteneri din Statele 
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Donatoare =10.000 Euro 

-Fonduri care se vor rambursa beneficiarilor (potențiali PP sau potențiali parteneri din țara 
Donatoare) în vederea acoperirii costurilor generate de stabilirea parteneriatelor și prin 
elaborarea proiectelor =70.000 Euro 

 
b) Activități axate pe relaționare și schimbul de know-how și bune practici între PP-urile 
din România și entități din statele Donatoare, în faza de implementare a proiectelor    
Total: 61.176 Euro: 

- Activități comune (instruiri pe teme specifice sau generale, vizite de studiu, activități de 
relaționare, conferințe, seminarii, ateliere de lucru, etc. cu scopul de a facilita schimbul de 
experiență și de a promova modele de bune practici în rândul participanților) între PP-uri 
și partenerii acestora din România și partenerii de proiect/ alte entități din statele 
Donatoare= 20.000 Euro; 

- Capital de pornire dedicat implementării proiectelor (participarea reprezentanților PP-
urilor sau a partenerilor acestora la instruiri, vizite de studiu, activități de relaționare, 
conferințe, seminarii, ateliere de lucru etc. axate pe teme specifice, neacoperite prin 
activitățile organizate de OP, cu scopul de a facilita schimbul de experiență, de a 
promova modele de bună practică și de a spori sustenabilitatea proiectelor finanțate în 
baza Finanțărilor SEE =41.176 Euro 

                                
 
9. CERERI DE PROPUNERI. CALENDAR ORIENTATIV 
 

-LANSĂRI PLANIFICATE ALE CERERILOR DE PROPUNERI: sfârșitul lunii 
ianuarie,  2014 
  MĂSURA „A”. 
Va fi lansată o cerere deschisă de propuneri în zona Relațiilor Bilaterale. 
Cererile vor fi depuse și revizuite în mod continuu, în ordinea în care sunt înregistrate, până la 
alocarea integrală a fondurilor disponibile pentru această rundă.- 30 ianuarie 2014 
 
CALENDAR ORIENTATIV. PLAN pentru PROCEDURA DE SELECȚIE: 
 

• 30 ianuarie  2014 – 31 martie 2014 ( 2 PM)  – PRIMIREA CERERILOR DE 
FINANȚARE PENTRU PROIECTE BILATERALE 

• 31 martie 2014 – 10 mai 2014 – EVALUAREA PROPUNERILOR 
• 10 mai 2014 – 30 iunie 2014,   –SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ȘI SEMNAREA 

CONTRACTELOR PENTRU CERERILE DE FINANȚARE BILATERALE   
• 30 iunie 2014 – 30 aprilie 2016 – IMPLEMENTAREA PROIECTULUI. 
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Data limită de depunere în cadrul Cererii de Propuneri pentru Relații 
Bilaterale EE este 31 martie 2014 orele 14:00 (ora locală din București). 
Cererile de finanțare depuse după data și ora de închidere NU vor fi luate în considerare. 
 
Se recomandă solicitanților să demareze procesul de depunere a cererilor de finanțare din timp și să 
nu îl lase pe ultimul moment pentru a evita riscul de nedepunere a cererii de finanțare. 

 

 
În scop informativ vi se aduce la cunoștință faptul că OP va organiza EVENIMENTE 
SPECIALE DE PROMOVARE * (evenimente care nu sunt finanțate din fondul bilateral). 
 
Obiectivul Programului se va realiza printr-o serie de activități care vizează fundamentarea 
cooperării: sensibilizarea publicului, diseminarea bunelor practici, asigurarea transparenței și 
vizibilității programului și mecanismului financiar la nivel național, regional și internațional, 
pentru a ajuta la interconectarea beneficiarilor ÎMM din România cu parteneri din Statele 
Donatoare. 
 

I. EVENIMENTE DE PROMOVARE ÎN ROMÂNIA, TREI ORAȘE IMPORTANTE 
Alocarea FRB se va utiliza de către Operatorul Programului pentru seminarii, conferențe și 
evenimente economice dedicate eficienței energetice în trei regiuni/orașe din România în care 
sunt concentrate majoritatea ÎMM-urilor din industrie, în vederea apropierii de potențialul 
beneficiar. 
Data previzionată pentru seminarii (urmează a se confirma): februarie 2014 – trei orașe: 
Timișoara,  Cluj Napoca, Iași.  
 
II. EVENIMENTE DE PROMOVARE ÎN București. 
Seminar pentru identificarea potențialilor solicitanți de proiecte și a potențialilor parteneri 
de proiect donatori. („facilitatea capitalului de pornire” (A) deschisă pentru cererea de 
finanțare). La eveniment vor fi invitate ÎMM-uri din București, Județul Ilfov (zona cea mai 
dezvoltată a României) și din partea de sud a României.  
Data preconizată pentru eveniment: sfârșitul lunii februarie 2014 (urmează a se confirma) 
 
OP va organiza evenimentele de mai sus (I și II)*  în cadrul cărora participanții vor face 
cunoștință cu ultimele dezvoltări industriale din domeniu și vor avea oportunitatea de a își 
prezenta strategia privind eficiența energetică, posibilitățile de cooperare bilaterală în fața 
reprezentanților Statelor Donatoare, Asociației producătorilor, Camerei de Comerț (de la nivel 
național și regional), autorităților regionale și locale, Guvernului și Ambasadei Norvegiei.  
În scopul evidențierii mecanismului financiar și asigurării faptului că asistența din partea 
mecanismului este transparentă aceste evenimente de promovare și informare abordează publicul 
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național și regional specific cu ajutorul mass mediei –posturi de televiziune naționale și regionale 
și ziare importante („Ziarul Financiar” –ziar național, ediția on-line; Transilvania TV regional, 
ziare regionale -Gazeta de Cluj, Făclia, Monitorul de Cluj, Ziarul de Iași, News Iași, Digi24Iași, 
Renașterea Bănățeană, Timișoara, etc.). 
* Aceste evenimente nu sunt finanțate din fondul bilateral   
 
ALTE EVENIMENTE DIN PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI 
 
Pentru Măsura „B”:  legată de relaționare, schimb și transfer de cunoștințe, experiență și bună 
practică în sfera măsurilor de eficiență energetică, legate în principal de rezultatul selectat al 
Programului EE.  
Activitățile aferente acestei măsuri vor fi deschise pe 30 iunie 2014 și se vor derula în mod 
continuu pe parcursul implementării proiectelor –până în aprilie 2016. OP va organiza 
evenimente având același efect și vizibilitate cu promotorii de proiecte și alte părți interesate 
relevante. Promotorii de proiecte ar putea solicita finanțare suplimentară peste limita bugetului 
proiectelor.  
 
 
  10. ÎNTOCMIREA și DEPUNEREA unui FORMULAR DE CERERE DE FINANȚARE  
 
Dosarul Cererii de finanțare (a se vedea Anexele) va include: 
 
-Formularul de cerere de finanțare completat în limba română; 
 
-Declarația de eligibilitate și Acordul de parteneriat completat în limba engleză, semnate de 
partenerul străin și, unde este cazul, ștampilate; 
 
-Declarația de eligibilitate a solicitantului completată de solicitant, semnată și ștampilată, în 
original. 
 
Dosarul cererii de finanțare constând din toate documentele de mai sus va fi transmis în 2 copii 
(un original și o copie) și 1 versiune electronică (CD – Anexele ce conțin oricare dintre 
următoarele formate: Word, PDF, Excel, etc.), va fi transmis, în plic sigilat, prin scrisoare 
recomandată, curier sau personal la adresa: 
 
Ministerul Economiei 
Calea Victoriei nr. 152, sector 1, București, cod poștal 010096, România  
UIP  
Nu mai târziu de 31 martie 2014, 2 P.M. 

 
Cererile transmise prin e-mail sau fax NU vor fi acceptate. 
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Plicul sigilat trebuie să conțină următoarele informații: 
 
-Finanțări SEE: Fonduri pentru relații bilaterale, cererea de propuneri de finanțare runda /2014 
-Titlul Proiectului: Proiect <Titlul>……….. 
-Solicitant: Se va completa cu <denumirea și adresa>………… 
-Denumirea și naționalitatea partenerului: <nume de utilizator> se va completa și 
naționalitatea………… 
 
Ultima dată de depunere a Formularului cererii de finanțare, în conformitate cu paragraful de mai 
sus (Plan pentru procedura de selecție), 31 Martie 2014, 2 PM. Data achiziției se consideră 
relevantă prin serviciu de curierat sau ștampila poștei care atestă recepția. Dacă utilizați servicii 
poștale, puteți transmite dosarul și Cererea de finanțare cu confirmare de primire și păstrați 
avizul oficiului poștal. Livrarea personală la adresa de mai sus este posibilă, până cel târziu la 
data de 31 martie  2014, orele 14:00. 
 
OP va informa solicitantul cu privire la înregistrarea dosarului său (formularul cererii de 
finanțare) prin e-mail și prin publicarea unei liste de cereri de finanțare înregistrate pe website-ul 
programului, cu cel mult 7 zile lucrătoare de la înregistrarea finanțării. 
Lista cererilor de finanțare primite de OP, care va face referire și la stadiul de evaluare al 
acestora, va fi publicată pe website-ul Programului/ OP și actualizată periodic.  
 
 
11.  ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR 

Costurile eligibile pentru proiecte, finanțate în baza prezentei cereri de propuneri, sunt 
cheltuieli de deplasare și diurnă ale solicitantului și / sau ale partenerului implicat, salariile 
experților invitați, vizitele de studiu și alte activități relevante pentru acțiunile bilaterale legate 
direct de implementarea proiectului și care pot fi prin urmare rezervate direct  

 Sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli: 

- cheltuieli de deplasare (la clasa economică) locale și internaționale, pentru diurne 
(acordate în conformitate cu legislația națională) și de cazare legate de participarea 
reprezentanților potențialului PP și a potențialului/potențialilor partener/ parteneri din 
statele Donatoare la întâlniri, seminarii, ateliere de lucru organizate de potențialii 
parteneri în scopul elaborării parteneriatului 
- costuri aferente studiilor de fezabilitate sau alte documente justificative necesare, 
inclusiv comisioanele experților;  

-costuri pentru conferințe, seminarii, cursuri, întâlniri, experți și ateliere de lucru pentru 
participarea la întâlniri cu potențialii parteneri de proiecte în legătură cu cererea de 
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finanțare pentru programul eficiență energetică.  
-costuri aferente traducerii propunerii de program împreună cu documentele justificative 
în limba engleză;  
 - pregătirea pentru achiziția publică și respectarea regulilor privind ajutorul de stat;  

         Cheltuielile eligibile trebuie să fie realizate de solicitant sau partener și să îndeplinească 
următoarele criterii: 

a) Să fi fost realizate între prima și ultima zi  de eligibilitate astfel cum se definește în 
contractul de finanțare; 
b) Să fie legate de activități și să fie prevăzute în bugetul total estimat al proiectului; 
c)  Să fie proporționale și necesare pentru proiect; 
d) Să fie utilizate exclusiv pentru atingerea obiectivului(lor) proiectului și obținerea 
rezultatelor previzionate ale acestuia, într-un mod care să respecte principiile bunei 
gestiuni financiare, eficienței și eficacității; 
e) Să fie identificabile și verificabile, îndeosebi prin înregistrarea acestora în 
contabilitatea clientului și/sau a partenerului și să fie stabilite în conformitate cu 
standardele contabile aplicabile ale țării în care este înființat solicitantul și/sau 
partenerul și în conformitate cu principiile contabile general acceptate; 
f)  Să respecte legislația specifică. 

 
Cheltuielile eligibile directe sunt cele identificate în conformitate cu principiile contabile și 
regulamentele interne uzuale ale instituției ca fiind cheltuieli specifice legate direct de proiect. 
 
Costurile realizate cu ocazia activităților bilaterale apropiate sunt eligibile în baza 
Programului, în conformitate cu Art. 7.7 din Regulamentul SEE și cu OUG 23/2013 emisă de 
Guvernul României. 
Eligibilitatea cheltuielilor realizate de un partener de proiect donator este supusă acelorași 
limitări ca și cheltuielile realizate de Promotorul Proiectului.  
 

 

Solicitanții trebuie să aibă capacitatea tehnică și capabilitatea operațională de a finaliza acțiunea 
care urmează a fi sprijinită și trebuie să furnizeze documente justificative. 
Solicitanții vor trebui să prezinte următoarele informații (a se vedea Anexa):  
- Denumirea societății, persoana de contact, telefon, e-mail, website  
- Numărul de înregistrare al entității  
- Principalul domeniu de activitate / sector economic al notei privind conceptul Proiectului  
- Descrierea motivației proprii pentru activitatea pentru care solicită finanțare;  
- Bugetul estimat pentru activitatea propusă  
- Scopul și rezultatul preconizat al vizitei în România/Norvegia (de exemplu dezvoltarea unui 
proiect în domeniul …. Stabilirea unui parteneriat în zona …..).  
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- Agenda întâlnirii din România/Statele Donatoare (a se enumera entitățile cu care urmează să vă 
întâlniți).  
 
Pentru rambursarea cheltuielilor solicitantul trebuie să prezinte un raport al întâlnirii(lor) și /sau 
al seminariilor, vizitelor, biletele în original, invitația și alte documente relevante necesare pentru 
OP. 
 
Costurile care urmează să fie acoperite prin capital de pornire pentru elaborarea proiectului ar 
putea include cheltuieli de deplasare, diurnă, cazare, și costurile de participare la seminarii/ 
ateliere de lucru/ întâlniri (de exemplu consumabile, traduceri, chirie pentru locul de desfășurare, 
etc.) pentru maximum 2 acțiuni (vizite, seminarii etc. - de exemplu, o vizită de 2 zile a cel mult 1 
reprezentant al potențialului PP în statul Donator al partenerului, urmată de o vizită de 2 zile de a 
cel mult 1 reprezentant al partenerului din statul Donator în România) organizate în perioada de 
elaborare a proiectului (între data lansării oficiale a cererii de propuneri și termenul limită de 
depunere a proiectelor în cadrul respectivei cereri de propuneri) în România și/sau în statul 
Donator sau într-o locație în care promotorul proiectului organizează un eveniment în legătură cu 
prezentarea ideilor proiectului, dacă este cazul.  
 
 
12.  SUMA MINIMĂ ȘI MAXIMĂ DE FINANȚARE PER PROIECT 
 
OP a decis să utilizeze fondul bilateral cu criteriile referitoare la „sumele maxime de 
finanțare” pentru atribuirea fondurilor, plăți și cerințele de raportare.  
 
O ÎMM, în calitate de solicitant, poate depune o singură cerere de finanțare în baza 
prezentei Cereri de propuneri. 
O ÎMM poate avea doar doi reprezentanți pentru fiecare cerere de finanțare. 
 
Suma maximă a sprijinului financiar este de maximum 1.500 EUR per cerere de finanțare.  
 
 
13.  PROCEDURA DE DEPUNERE A CERERII DE FINANȚARE 
 
Se va organiza o cerere deschisă continuă de propuneri pentru depunerea cererilor de capital de 
pornire împreună cu lansarea „Eficienței Energetice” – 30 ianuarie 2014 cu închidere după 2 
luni. Cererea deschisă de propuneri pentru capital de pornire anterioară selectării proiectelor 
poate fi închisă mai devreme în cursul cererii de propuneri dacă s-au alocat deja toate capitalurile 
de pornire disponibile pentru elaborarea proiectului.   

Perioada de depunere a cererilor de finanțare este de până la o lună înainte de evenimentul la 
care intenționează să participe și / sau pe care intenționează să îl organizeze. Acest lucru se 
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justifică prin faptul că organul de selecție va trebui să se întrunească pentru a evalua cererea de 
finanțare. Răspunsurile oficiale vor fi transmise solicitanților, iar în cazul în care cererile de 
finanțare vor fi respinse, se va furniza o justificare. 

Solicitanții vor trebui să depună o cerere de finanțare la OP împreună cu o scrisoare / notă 
justificativă ce va cuprinde o scurtă justificare a ideii proiectului, o scurtă descriere a 
potențialului(lor) partener(i) ai proiectului, precum și motivația pentru activitatea pentru care 
solicită finanțare, un buget estimat pentru activitate. 
 
 
Solicitanții vor trebui să prezinte:  
o Nota privind conceptul proiectului;  
o Descrierea motivației proprii pentru activitatea pentru care solicită finanțare;  
o Bugetul estimat pentru activitatea propusă; 
Procent de finanțare – până la 100%  
Dimensiunea finanțării – nu va depăși 1500 Euro per persoană per deplasare.  

 
 14. PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE 
 
 
Operatorul Programului va stabili o Comisie de Selecție, alcătuită din cel puțin trei persoane care 
dețin expertiza relevantă. Cel puțin una dintre acestea va fi externă Operatorului Programului. 
(FMC și Punctul Național Focal vor fi invitați să participe la ședințele Comisiei de Selecție în 
calitate de observatori).  
 
Evaluarea tehnică și aprobarea cererilor de finanțare pentru capital de pornire și aprobarea 
cererilor de finanțare pentru capital de pornire pentru elaborarea proiectului se vor realiza de 
către Comisia de Selecție.  
 
Cererile de finanțare pentru capital de pornire vor fi evaluate și aprobate pe baza principiului 
„primul sosit primul servit” sub condiția îndeplinirii criteriilor. 
 
Proiectele vor parcurge un proces de evaluare și selecție în scopul stabilirii listei de proiecte 
aprobate pentru finanțare. Evaluarea și selecția proiectelor constă din următoarele etape: 

 
− prima etapă: conformitatea administrativă și eligibilitatea solicitantului și a 

proiectului; (toate cererile de finanțare depuse vor fi evaluate de către OP cu 
componenta capital de pornire, în scopul de a verifica dacă cererile de finanțare 
îndeplinesc toate criteriile administrative și de eligibilitate); 
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− a doua etapă: evaluarea tehnică și financiară și selecția proiectelor. 
(evaluarea tehnică a cererilor de finanțare eligibile se va realiza de către Comisia de 
Selecție). 

 
1. Înregistrarea și deschiderea dosarelor de candidatură: se vor deschide și vor trece în etapa 
următoare a procesului de selecție doar cererile livrate în plic sigilat și termenii și condițiile 
prevăzute la paragraful 10 de mai sus. 
 
2. OP va verifica îndeplinirea conformității administrative și eligibilității în baza următoarelor: 
a) Cererea de finanțare a fost depusă în conformitate cu instrucțiunile prezentate în cererea de 
propuneri și în formularul de cerere electronic și întreaga documentație obligatorie este atașată la 
cererea de finanțare;  
b) Cererea de finanțare și documentele justificative sunt în limba engleză;  
c) S-a utilizat formularul de cerere adecvat.  
 
Criteriul privind conformitatea administrativă și eligibilitatea 
 

Da Nu 

 1. Dosarul de candidatură (Cererea de finanțare și anexele acesteia) este 
transmis în două copii (un original și o copie) și o versiune electronică a 
tuturor documentelor necesare. 
 

  

2. Documentul „Declarație de eligibilitate și Parteneriat", completat în limba 
engleză, este semnat și, unde este cazul, ștampilat de organizația parteneră și 
inclus în dosarul cererii de finanțare. 
 

  

3. Declarația de eligibilitate a solicitantului este completată, ștampilată și 
semnată, în original. 

  

4. Solicitantul este eligibil   
5. Partenerul este eligibil   
6. Suma maximă de finanțare prevăzută este de 1.500 Euro   
7. Durata maximă a proiectului este de 2 luni   
 
Doar Cererile de finanțare care primesc „da” la toate pozițiile se califică pentru următoarea etapă 
de evaluare.  
În această etapă solicitantul poate contesta în scris decizia de respingere a proiectului, în termen 
de 10 zile calendaristice de la data notificării rezultatului, furnizând motivele pentru respectiva 
contestație. Decizia finală va fi comunicată de OP solicitantului în termen de 15 zile lucrătoare 
de la data primirii respectivei contestații. 
 
În procesul de verificare a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate OP își rezervă dreptul de a 
solicita documentație suplimentară.  
 



                                                       

 Programul Eficiență Energetică                                               
2009-2014 

Programul Eficiență Energetică 
 

-   GHIDUL SOLICITANȚILOR   - 
 

 - 17 - 

3. Evaluarea tehnică/evaluarea unei cereri de finanțare se realizează în 
baza următoarelor criterii: 

 
Evaluarea tehnică Punctaj 

maxim 
1. Contribuția la obiectivul Fondului Bilateral și obiectivul Cererii de 
candidaturi. Se va avea în vedere: 
- claritatea obiectivelor și corelarea acestora cu obiectivele EE ale Fondului / Cererii 
de candidaturi; 
- evidențierea rezultatelor concrete ale proiectului și contribuția acestuia la 
consolidarea relațiilor bilaterale 
 

25 

2. Motivația pentru implementarea proiectului 
Se va avea în vedere:  
- descrierea societății solicitante și a organizației partenere, corelarea cu domeniul / 
zona vizat/vizată de intervenție(i) pentru colaborare; 
- corespondența dintre expertiza / experiența solicitantului și a partenerului de proiect 
și motivația; 
- modul în care solicitantul și partenerul identifică și realizează scopul conceptelor 
care fac obiectul proiectului, pentru dezvoltarea viitoarea a cererilor de finanțare 
pentru EE. 
 

25 

3. Structura proiectului, claritatea și coerența activităților propuse care implică 
partenerul 
Se va avea în vedere: 
- obiectivele proiectului prin activități relevante;  
- prezentarea și relevanța instruirii;  
- structura vizitei efective;  
- experiența și expertiza celor care vor participa. 
 

25 

4. Activități viitoare, diseminarea și valorificarea rezultatelor proiectului  
Se va avea în vedere: 
- calitatea și fezabilitatea activităților propuse;  
- demonstrațiile de produse / rezultatele concrete pentru aceste activități, potențialele 
efecte de multiplicare din afara parteneriatului. 
 

25 

5. Bugetul este echilibrat și realist, alcătuit în conformitate cu activitățile 
propuse. 
 

25 

 
Proiectele trebuie să demonstreze în mod convingător un raport calitate-preț îmbunătățit iar 
economisirea energiei realizate trebuie să fie cuantificată și semnificativă. Se așteaptă ca 
cheltuielile să conducă la economii de CO2 și KWh pe an, astfel cum se prevede în liniile 
directoare privind Eficiența Energetică. 
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Pentru a fi recomandată spre finanțare o propunere de proiect trebuie să treacă de pragul 
de 70 de puncte. 
 
Cererile vor fi revizuite în mod continuu în ordinea în care au fost înregistrate, până la 
alocarea integrală a fondurilor disponibile pentru această cerere de propuneri (evaluate și 
aprobate pe baza principiului „primul venit, primul servit”, în cazul în care va fi îndeplinit un set 
minim de criterii). 
 
4. Procedura de selecție ( Art 6. , Regulamentul) 

-Fiecare cerere de finanțare care îndeplinește criteriile administrative și de eligibilitate va fi 
revizuită de doi experți independenți și imparțiali desemnați de Operatorul Programului.  
-Experții vor puncta separat proiectului în conformitate cu criteriile de selecție publicate mai sus. 
Pentru a realiza clasamentul proiectelor se va utiliza media punctajelor acordate de experți. 
- În cazul în care diferența dintre punctajele acordate de cei doi experți diferă cu peste 30% față 
de cel mai mare punctaj, Operatorul Programului va desemna un al treilea expert care va puncta 
proiectul în mod independent. În astfel de cazuri pentru realizarea clasamentului proiectelor se va 
utiliza punctajul mediu al celor mai apropiate două punctaje. 
- Operatorul Programului va furniza comisiei de selecție o listă de proiecte clasate în 
conformitate cu paragrafele de mai sus. Acesta va transmite în același timp către FMC lista 
clasamentului în limba engleză. Comisia de Selecție va revizui lista proiectelor din clasament. 
Acesta poate modifica clasamentul proiectelor în cazuri justificate. Justificarea modificărilor se 
va detalia în procesul verbal al ședinței Comitetului de Selecție. În cazul în care respectiva 
modificare are ca rezultat respingerea unui proiect, solicitantul afectat va fi informat în scris cu 
privire la justificarea modificării. Comisia de Selecție va transmite Operatorului Programului 
lista proiectelor recomandate. 
- Operatorul Programului va verifica dacă procesul de selecție s-a realizat în conformitate cu 
regulamentul și dacă recomandările Comisiei de Selecție respectă regulile și obiectivele 
programului. În urma acestei verificări Operatorul Programului va lua o decizie, pe baza deciziei 
Comisiei de Selecție, cu privire la proiectele care vor fi sprijinite. În cazul în care Operatorul 
Programului modifică decizia Comisiei de Selecție, acesta va informa solicitanții afectați și le va 
furniza o justificare. 
- Operatorul Programului va informa solicitanții cu privire la rezultatele procesului de selecție 
într-un termen rezonabil și va face publice rezultatele. 
 

Costurile ocazionate de activitățile bilaterale sunt eligibile în baza Programului, conform Art. 7.7  
din Regulamentul SEE și OUG 23/2013 și nu depășesc 1.500 EUR. 
 
Entitățile ale căror cereri de finanțare sunt aprobate vor semna un acord cu OP pentru capital de 
pornire în vederea elaborării proiectului, ca o condiție pentru demararea activităților de elaborare 
a proiectului conform cererii de finanțare aprobate. (rambursarea va face exclusiv obiectul unui 
contract de finanțare semnat de beneficiar și OP). 
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15. MODALITATEA DE PLATĂ   
 
PO ar putea acoperi 100% din costurile activităților bilaterale în cazul în care aceste costuri sunt 
eligibile pentru capital de pornire, sunt realizate în conformitate cu bugetul aprobat și în perioada 
cuprinsă între data semnării contractului de finanțare pentru capital de pornire și termenul limită 
de depunere a proiectului, sunt justificate cu facturi și alte documente legale și nu depășesc 1.500 
EUR. 
  
Cursul de schimb utilizat pentru raportarea cheltuielilor efectuate într-o altă monedă decât euro 
va fi cursul de schimb contabil lunar al Comisiei Europene din luna în care cheltuielile au fost 
înregistrate în conturile Operatorului Programului. 
 
Costurile suportate vor fi însoțite de facturile recepționate sau de documente contabile. Plăți 
efectuate de OP, Promotorii de Proiecte și partenerii de proiect se vor justifica prin cheltuieli 
plătite efectiv de către entitățile implicate în implementarea proiectului. 
 
Regulile aplicabile privind ajutorul de stat și achizițiile publice trebuie întotdeauna respectate. 

 
Fluxuri de plăți. Rambursarea fondurilor.  
 
OP va asigura faptul că fondurile sunt disponibile pentru plăți în timp util. 
 
Plățile aferente proiectului vor lua forma avansurilor și a plății soldului. Avansul va fi stabilit în 
planul financiar al fiecărui proiect și va acoperi cheltuielile pentru maximum două perioade de 
raportare. Avansul maxim se va ridica la maxim 30% din finanțarea proiectului.  
 
Cheltuielile de deplasare și cazare trebuie achitate mai întâi în avans din buzunarul propriu. 
Rambursarea se va realiza însă doar după aprobarea Raportului. Rambursările se vor realiza 
în contul bancar al solicitantului la momentul primirii de către OP a documentației solicitate 
(se va depune în termen de 10 zile după închiderea activităților bilaterale planificate). 
 
După finalizarea perioadei de implementare, destinatarii finanțărilor trebuie să prezinte un 
Raport (însoțit de o solicitare de plată), atât din punct de vedere tehnic cât și financiar, în baza 
unui model care va fi furnizat de OP (Report cu privire la principalele rezultate comunicate). 
 
O listă cu sprijinul acordat pentru deplasări va fi publicat pe website-ul Programului OP. 
 
Ghidul a fost adoptat în conformitate cu Articolul 13.4.3 din Regulament. 
 
În toate etapele de implementare a mecanismului financiar SEE 2009 – 2014 se va aplica 
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cel mai înalt grad de transparență, responsabilizare și eficientizare a costurilor, precum și 
principiile bunei guvernanțe, dezvoltării durabile, egalității de gen și egalității de șanse.  
 
 
CONTACT 
 
Orice entitate (potențiali Promotori de Proiecte sau partener) interesată să obțină mai multe 
detalii cu privire la fondurile bilaterale alocate Măsurii (a) se pot adresa direct OP: 
-  Ministerul Economiei– UIP: www.minind.ro; eeagrands@minind.ro  
 
Cererile pot fi transmise prin e-mail, fax, cu cel târziu 10 zile înainte de termenul limită de 
depunere a cererilor de finanțare. Răspunsul va fi transmis în termen de 5 zile de la data 
solicitării. 
 
 
 
 
16. ANEXE 
 

 

ANEXA 1 

Fondul Bilateral pentru Eficiență Energetică 
Măsura „A” Dezvoltare de Parteneriate 

Cerere de rambursare 

 
Proiect: _______________________________________________ 
 
1. Denumirea societății (în limba română și în limba engleză): 
 
Denumirea: 
 

 
4. Informații de contact ale solicitantului 
5.  

Adresa de corespondență 
 
Telefon: 
E-mail:  
Website:  

http://www.minind.ro/
mailto:eeagrands@minind.ro
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3. Persoana autorizată să reprezinte Societatea în cadrul contactelor oficiale (reprezentant 
legal): 
 
Nume și prenume:  
Funcția ocupată în cadrul Societății:  
Adresa de corespondență 
Telefon fix/ telefon mobil:  
E-mail:  
 

4. Informații de contact pentru Societatea parteneră din Norvegia, Islanda  sau 
Liechtenstein: 
 
Denumirea: 
Adresa de corespondență 
Telefon: 
E-mail:  
Website:  
 

 Scurtă descriere a solicitantului și a partenerului acestuia  

Vă rugăm să descrieți pe scurt societățile implicate în cadrul acestui proiect: zona tematică și 
geografică de intervenție, statutul și organizarea juridică, activități etc. profilul organizațional. 
Cum a fost identificat partenerul / au existat contacte / colaborări anterioare? Dacă da, detaliați: 
 
Zonele vizate de intervenție din perspectiva colaborării între parteneri (puteți bifa maximum 3): 

 Înlocuirea echipamentelor vechi 
 Eficiență energetică în sistemele de încălzire și răcire 
 Eficiența energetică a sistemului frigorific 
 Modificări ale instalației procesului tehnologic 
 Îmbunătățirea managementului energetic 
 Renovări structurale și inginerie 

 
5. Obiectivul(ele) proiectului și motivația 
 
Vă rugăm să descrieți motivul pentru care societatea dumneavoastră depune acest proiect spre 
finanțare, modul în care acest proiect contribuie la obiectivul Fondului pentru relațiile bilaterale, 
etc. În cazul în care nu au existat deja colaborări anterioare între solicitant și partener, vă rugăm 
să evidențiați nevoia pentru acest sprijin, activitățile de schimb pe care le propunem, valoarea 
adăugată, etc. 
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6. Activitățile pe care atât solicitantul cât și societatea parteneră le vor întreprinde înainte 
și în perioada de implementare a proiectului 
 
Vă rugăm să descrieți modul în care veți contacta partenerul din țările donatoare, modul în care 
veți comunica și modul în care veți implementa programul împreună, evidențiind metoda și 
modul de implicare pentru fiecare societate. Vă rugăm să specificați durata și să prezentați un 
program preliminar al mobilității proiectului. De asemenea, este necesar să se specifice dacă 
mobilitatea va avea loc într-una din țările Donatoare sau în România. 
 
Este important să se evidențieze modul în care activitățile contribuie la identificarea și / sau 
dezvoltarea unui concept de proiect pentru dezvoltarea viitoarelor cereri de finanțare care vor fi 
depuse în scopul finanțării prin programul de Eficiență Energetică. Vă rugăm să detaliați în 
cadrul acestei secțiuni modul în care cei implicați în această mobilitate vor contribui cu propria 
expertiză și experiență la activitățile de dezvoltare și implementare. Descrierea nu se va limita 
numai la persoanele care se deplasează ci la toate persoanele care vor contribui la proiect pe 
parcursul diverselor etape.  
 
 
7. Activități legate de diseminare și alte activități legate de proiect care vor fi întreprinse 
atât de solicitant cât și de partener 
 
Vă rugăm să descrieți modul în care veți stabili, împreună cu viitorul dumneavoastră partener, 
activități concrete de diseminare, dezvoltare și finalizare a rezultatelor mobilității. De asemenea, 
descrieți modul în care veți elabora o cerere de finanțare pentru un program clar de Eficiență 
Energetică, ca urmare a acestei mobilități.  
 
8. Rezultatele concrete ale proiectului de mobilitate cu axare pe valoare adăugată pentru 
programele de Eficiență Energetică 
 
Vă rugăm să descrieți produsele și rezultatele proiectului de mobilitate (de exemplu încheierea 
unui parteneriat, asumarea responsabilităților, etc.) și din alte perspective (cooperare, idei de 
proiect, etc.). Se va evidenția modul în care rezultatele mobilității și activitățile propuse (în 
cursul mobilității și ulterior) vor contribui la consolidarea relațiilor bilaterale din punct de vedere 
al cooperării pentru dezvoltare, al rezultatelor comune, al creșterii numărului de cunoștințe 
reciproce și al înțelegerii între țările donatoare și România, aceasta fiind cea mai importantă 
funcție a Finanțărilor din partea SEE și Norvegiei. Se va evidenția de asemenea modul în care 
proiectul contribuie la promovarea și înțelegerea asistenței acordate prin Mecanismul Financiar 
SEE. 
 
9. Vă rugăm să furnizați detalii cu privire la persoanele care vor participa în cadrul 
proiectului de mobilitate, atât din partea solicitantului cât și a partenerului acestuia 
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Vă rugăm să enumerați în tabelul de mai jos doar persoanele care vor fi implicate în proiectul de 
mobilitate (care se vor deplasa din România intr-o țară donatoare sau invers) 
 

Societatea Numele Prenumele Funcția 

       
    
     

 
10. Buget  
 

Tipuri de cheltuieli Unitatea Nr. 
Valoarea per 

unitate               
(Euro) 

Participant 
Buget 

(estimat) 
(Euro) 

1. cheltuieli pentru diurnă 

1.1 cheltuieli pentru 
diurnă în străinătate* Zi      

Subtotal Diurnă  

2. Transport 
2.1 Călătorie 
internațională dus-
întors  

Deplasare     

2.2 Transport local      
Subtotal Transport  
Total:   
* Diurna din străinătate include: cazare, masă, indemnizație legală pentru personalul societății;  
** Pentru rambursarea transportului aerian trebuie să se prezinte tichetele de îmbarcare pentru 
raportare; 
 
Toate costurile incluse în raportul financiar vor fi justificate cu documente financiare anexate. 
 
 
Observație pentru organizația parteneră: Vă rugăm să introduceți pagina oficială cu antet a 
organizației dumneavoastră 
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ANEXA 2 
 

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE ȘI ACORD DE PARTENERIAT 
 
Denumirea completă a 
societății: 

 

Acronim:  
Forma de înregistrare legală: 
(entitate publică sau privată) 

 

Adresa oficială:     
Cod poștal:     
Orașul:     
Țara:     
Adresa de corespondență, dacă 
diferă de Adresa Oficială: 

 

Locul înregistrării oficiale:  
Data înregistrării:  
Număr de înregistrare:  
Telefon:      
Fax:       
Numele Reprezentantului 
Legal:  

 

Funcția:   
  
Subsemnatul/Subsemnata, în calitate de reprezentant legal al [se va introduce denumirea 
completă a societății], confirm în numele societății / organizației noastre faptul că am fost de 
acord cu propunerea de mobilitate în parteneriat elaborată de [se va introduce denumirea 
Societății Solicitante] și ne angajăm pe deplin să contribuim în cadrul propunerii și activităților 
preconizate, precum și pentru activitățile de urmărire.  
 
Declar faptul că  

• <denumirea societății> are personalitate juridică în conformitate cu <se va face referire 
la dispozițiile specifice ale legislației naționale și/sau documentul oficial care a 
recunoscut statutul legal al societății/organizației partenere>; 

• <denumirea societății> îndeplinește toate criteriile de eligibilitate astfel cum sunt acestea 
definite și detaliate în Ghidul solicitanților;  

• <denumirea societății> va acționa în calitate de partener cu [se va introduce denumirea 
societății Solicitante] în vederea realizării mobilității; 

• <denumirea societății> își asumă rolurile stipulate în formularul cererii de finanțare; 
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• <denumirea societății> se angajează să respecte valorile democratice și drepturile omului 
 
Numele și prenumele reprezentantului legal: 

 
Funcția:   

 
Ștampila și semnătura reprezentantului legal:  
 
 

 
Data și locul: 

 
 
 
ANEXA 3 
 

DECLARAȚIA SOLICITANTULUI 
 

Societatea:  
Acronim:  
Statutul legal:   
Adresa :  
Adresa de corespondență (dacă 
diferă): 

 

Orașul/ Țara:   
Nr. TVA:  
Locul înregistrării oficiale a 
societății: 

 

Data înregistrării:  
Nr. de înregistrare:  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:   
Website:  

 
Subsemnatul/Subsemnata, ............................................., în calitate de persoană cu drept de 
reprezentare a < denumirea societății > certific următoarele: 
- < denumirea societății > are personalitate juridică în baza < se vor specifica dispozițiile 

legale în baza cărora societatea a dobândit personalitate juridică, precizând clar 
documentul care certifică acest statut >; 
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- < denumirea societății > îndeplinește toate criteriile de eligibilitate astfel cum sunt acestea 
definite și detaliate în Ghidul Solicitanților; 

- Toate informațiile cuprinse în prezentul formular sunt reale, complete și exacte și pot fi 
dovedite prin documente oficiale disponibile; 

-    Societatea are abilitatea, în baza statutului, de a acționa în domeniul abordat de proiect; 
- Societatea este direct responsabilă pentru proiectare și managementul proiectului împreună 

cu partenerii săi și nu acționează în calitate de intermediar 
- Societatea se angajează să respecte valorile democratice și drepturile omului.  

 
 
 
 
 
Prezenta declarație se anexează și certifică de asemenea exactitatea și veridicitatea informațiilor 
cuprinse în Formularul Cererii de Finanțare depus de <denumirea solicitantului> în cadrul 
Cererii de propuneri pentru Fonduri Bilaterale din 30 ianuarie 2014. 
 
Numele și prenumele: 

 
Funcția:   

 
Semnătura și ștampila societății:  
 
 

 
Data și locul: 

 
 
 
17. 01. 2014 
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