
 MUNICIPIUL  CRAIOVA 
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
   

                                                                  PROIECT  
                                                          

                 HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind aprobarea Acordurilor de Parteneriat între Municipiul Craiova şi 
Primăria Oslo-Norvegia şi între Municipiul Craiova şi Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Dolj, având ca obiect implementarea proiectului „Consolidarea educaţiei 
şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare” 

 
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 10.12.2015; 

    Având în vedere raportul nr.182066/2015 întocmit de Direcţia Administraţie 
Publică şi Asistenţă Socială, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi Direcţia 
Relaţii Publice şi Management Documente prin care se propune aprobarea Acordurilor de 
Parteneriat între Municipiul Craiova şi Primăria Oslo-Norvegia şi între Municipiul 
Craiova şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, având ca obiect implementarea proiectului 
„Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare”; 

     În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2009 
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţă şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.23/2013 privind 
gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului 
financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar 
norvegian 2009-2014; 

      În temeiul art.36, alin.2, lit. d şi e coroborat cu alin.6, lit. a, pct.1 şi 2, alin.7 lit.a, 
art.45 alin.2 lit.f, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă Acordul de Parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Primăria Oslo-Norvegia, în vederea implementării 
proiectului „Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi 
formare” (Strengthening education and developing work and skills training) 
finanţat în cadrul Programului RO 25-06 Poverty Alleviation Programme 
(Programul de Combatere a Sărăciei), prevăzut în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Acordul de Parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, având ca obiect 
implementarea proiectului „Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor 



de muncă şi formare” (Strengthening education and developing work and skills 
training) finanţat în cadrul Programului RO 25-06 Poverty Alleviation Programme 
(Programul de Combatere a Sărăciei), prevăzut în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu, să 
semneze acordurile de parteneriat prevăzute la art.1 şi art.2 din prezenta hotărâre, 
precum şi toate documentele necesare implementării proiectului.  

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, Direcţia Relaţii Publice şi 
Management Documente, Primăria Oslo-Norvegia şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                INIŢIATOR,                                                                  AVIZAT, 
                  PRIMAR,                                                               PT. SECRETAR, 
      Lia – Olguţa VASILESCU                                            Ovidiu MISCHIANU 
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                                  Se aprobă 

                                 PRIMAR, 
                        Lia-Olguța 

Vasilescu  
  

  
 
 

RAPORT 
privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Craiova prin 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Primăria Oslo – Norvegia și Acordului de 
parteneriat între Municipiul Craiova și Inspectoratul Școlar Județean Dolj, având ca 

obiect implementarea proiectului „Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de 
muncă şi formare” (Strengthening education and developing work and skills training) 

finanţat în cadrul Programului RO 25 – 06 Poverty Alleviation Programme (Programul de 
Combatere a Sărăciei) 

 
 
 
 

În data de 22 aprilie 2015 Primăria Municipiului Craiova a primit vizita unei 
delegații din partea municipalității din Oslo, având ca scop stabilirea unor relaţii de 
colaborare în vederea pregătirii unui proiect în domeniul incluziunii sociale pentru 
următoarea perioadă a Fondurilor Norvegiene, printr-o abordare bazată pe implicarea 
comunităţii locale. Orașul Oslo urmăreşte ca prin această colaborare și implicare 
puternică a autorităților locale şi ONG-uri regionale să efectueze o analiză a necesităților 
în domeniul social și cel al pieței forței de muncă în vederea identificării măsurilor 
necesare pentru a reduce sărăcia în rândul grupurilor cele mai defavorizate.  

În urma discuțiilor purtate în cadrul acestei întâlnirii, Primăria Craiova a fost 
selectată ca partener naţional, alături de Primăria municipiului Timişoara, pentru 
participarea la proiectul pregătitor „Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor 
de muncă şi formare”, implementat de municipalitatea din Oslo, începând cu ianuarie 
2015, pe o perioadă de 2 ani. În cadrul acestui proiect, printr-o serie de ateliere de lucru 



comune cu reprezentanţii municipalităţii din Oslo, discuţii şi vizite ale acestora în 
comunităţile locale, desfăşurate în perioada 9-12 iunie a.c., cele două municipalităţi din 
România au avut ca scop identificarea şi propunerea unor proiecte pilot care să fie 
implementate la nivel local având ca grup ţintă copii şi familii aflate în dificultate, şi în 
mod special tineri şomeri şi persoane de etnie roma. 

 În perioada 9-10 iunie a.c a avut loc la Craiova a doua întânire de lucru între 
reprezentanţii municipalităţii din Craiova şi cei ai municipalităţii din Oslo, ocazie cu care 
au fost analizate şi discutate aspecte administrative referitoare la acordul de parteneriat 
între cele două municipalităţi, condiţiile de gestionare a grantului acordat pentru 
implementarea la nivel local a unui proiect pilot şi planificarea schimbului de experienţă 
între angajaţii celor două municipalităţi.  

Tot în această perioadă au fost organizate, la propunerea municipalităţii din Oslo, 
două workshopuri în vederea dezvoltării unor relaţii de colaborare între autorităţile locale 
din cele două oraşe partenere şi organizaţiile neguvernamentale locale, care să contribuie 
la creşterea capacităţii acestora de a dezvolta şi implementa în comun programe de 
incluziune socială pentru grupurile dezavantajate.  

Primul workshop a avut ca tema „buna guvernare” şi a fost susţinut în data de 9 
iunie de lectorul Călin Rus, directorul Institutului Intercultural Timişoara, având ca 
participanţi angajaţi ai administraţiei locale: Primăria Craiova, Serviciul Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe, Poliţia Locală, Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Zona Metropolitană Craiova, Instituţia Prefectului Dolj, Consiliul 
Judeţean Dolj. În cadrul workshopului au fost abordate aspecte referitoare la cele 12 
principii ale bunei guvernări, democraţia participativă incluzivă, ciclul politicilor publice, 
scara participării la procesul decizional, cadrul legal din România şi strategia pentru 
consolidarea capacităţii administraţiei publice 2014-2020. 

Cel de-al doilea workshop a avut ca temă „identificarea de idei pentru proiectul 
pilot” şi a fost susţinut în data de 10 iunie de cei doi reprezentanţi ai Primăriei Oslo, 
Lillian Rognstad şi Borge Nja, prin metoda open space, având ca participanţi 
reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale active la nivel local în domeniul social: 
The European House, Asociaţia Vasiliada, Agenţia de Consiliere şi Sprijin pentru 
Minorităţi şi Persoane Defavorizate din România, Fundaţia Creştină Ethos, ANCAAR – 
filiala Craiova, Centrul pentru Recuperarea Copilului cu Autism Tedy-Bear, Organizaţia 
World Vision România, Asociaţia Dincolo de Autism, Centrul de Cultură pentru Romi, 
CREDIS şi  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Craiova. Pe 
baza propunerilor de strategii de intervenţie identificate în urma acestui workshop, 
Primăria Municipiului Craiova a elaborat şi propus spre aprobare municipalităţii din 
Oslo un proiect pilot care să aibă ca scop creșterea gradului de integrare școlară și socială 
a elevilor aflați în diverse situații de risc social din clasele primare şi gimnaziale ale 
şcolilor de pe raza municipiului Craiova, prin elaborarea, dezvoltarea şi implementarea la 
nivel local a unui model de intervenţie în domeniul integrării şcolare şi sociale a elevilor 
din grupul ţintă şi membrilor familiilor acestora. 

Sub titlul Educatia poate rupe lanţul sărăciei!, proiectul pilot îşi propune să 
intervină la nivel local în două etape distincte: 

1) O etapă de implementare a proiectului pilot cu finanţarea care va fi primită de la 
Primăria Oslo în perioada decembrie 2015 –februarie 2017, axată pe elaborarea 



unui model de intervenţie la nivel local în domeniul incluziunii şcolare şi sociale a 
elevilor aflaţi în situaţie de risc social; 

2) O etapă de dezvoltare a proiectului pilot, prin implementarea modelului de 
intervenţie creat în prima etapă şi implicarea comunităţii locale, care să fie derulată 
în perioada aprilie 2017 – decembrie 2021 în parteneriat cu Primăria Oslo, cu 
finanţare din partea Fondurilor Norvegiene. 
În cea de-a doua etapă a parteneriatului cu municipalitatea din Oslo se propune 

continuarea proiectului pilot prin implementarea modelului de intervenţie elaborat în 
prima etapă prin înfiinţarea la nivelul oraşului Craiova a 3 Centre Pilot de integrare 

şcolară şi socială a elevilor aflaţi în situaţie de risc social, care vor funcţiona în regim 

after school. În urma unei analize a eficienţei şi eficacităţii metodelor de intervenţie 
implementate în prima etapă a proiectului pilot, din perspectiva eradicării sărăciei în 
rândul grupurilor cele mai dezavantajate dar şi cea a îmbunătăţirii furnizării de servicii şi 
guvernării la nivel municipal, precum şi pe baza experienţei obţinute în urma 
implementării proiectului pilot, a activităţilor, a schimbului de experienţă şi a rapoartelor 
produse în timpul proiectului, cele două municipalităţi partenere vor dezvolta o aplicaţie 
completă pentru un proiect comun în cadrul următoarei perioade financiare a granturilor 
Norvegiene.  

 Proiectul pilot care va fi derulat de municipalitatea din Craiova în perioada 11 
decembrie  2015 – februarie 2017 se va desfăşura în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar 
Dolj şi are ca scop elaborarea şi dezvoltarea unui model intervenţie în domeniul 

integrării şcolare şi sociale a elevilor aflaţi în situaţie de risc social din şcolile de pe 
raza municipiului Craiova prin constituirea unei reţele de specialişti în medierea relaţiilor 
elev-familie-comunitate şi dezvoltarea unor parteneriate instituţionale la nivel local. 
Obiectivul urmărit este: 

1 Îmbunătățirea competențelor sociale, civice şi profesionale ale resurselor umane de la nivelul 
reţelei de şcoli primare şi gimnaziale de pe raza oraşului Craiova  în domeniul facilitării relaţiilor 
dintre elevii aflați în situație de risc social, familie şi comunitate. 
 
 
 
 
Pentru atingerea acestor obiective a fost propusă o serie de activităţi printre care: 

1. 26 de cadre didactice specializate în medierea relaţiilor elev-familie-comunitate 
2. Organizarea unui curs în ocupaţia de mediator social 
3. Elaborarea unei proceduri de intervenţie pentru activităţile de mediere socială 

realizate în şcoli 
4. Identificarea şi evaluarea iniţială a cazurilor sociale la nivelul fiecărei şcoli din 

reţea 
5. Realizarea unei hărţi a şcolilor cu elevi aflaţi în situaţie de risc social de la nivelul 

comunităţii locale 
6. Organizarea unei conferinţe de prezentare a rezultatelor intermediare ale 

proiectului 
7. Elaborarea unui Ghid metodologic de intervenţie în domeniul integrării şcolare şi 

sociale a elevilor aflaţi în situaţie de risc social  



 
Grupurile ţintă vizate de activităţile proiectului sunt: 
Elevii înscriși în ciclurile şcolare primare şi gimnaziale (cu vârsta între 6-14 ani) cu 

probleme de adaptare școlară și socială determinate de existența unor situații de 
risc social în care aceștia se află:  

apartenența la medii sociale dezavantajate sau cu oportunități reduse, 
familii fără venituri, cu venituri reduse sau care beneficiază de ajutoare sociale;  
familii monoparentale sau cu părinții plecați la muncă în afara țării;  
familii cu mulți copii; existența unor dizabilități care generează handicap social;  
manifestarea unor probleme de comportament; 
existența riscului de abandon școlar sau părăsire timpurie a școlii; 
eșec școlar și absenteism 
învăţătorii şi diriginţii din școlile cu clase I-VIII ale comunității locale; 
familiile elevilor care fac parte din grupul ţintă 
elevii și cadrele didactice din școlile în care sunt înscriși elevii asistați în cadrul proiectului 
angajaţi ai Primăriei Craiova şi ai Inspectoratului Şcolar Dolj 
reprezentaţi ai instituţiilor de la nivel local  
membrii comunităţii locale din oraşul Craiova 

 
 

Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt, printre altele: 
• 1 parteneriat bilateral Româno-Norvegian în domeniul incluziunii sociale a 

elevilor aflați în situație de risc social; 
• 26 de cadre didactice de nivel primar şi gimnazial specializate în meseria de 

mediator social pregătite să activeze în domeniul integrării școlare și sociale a 
elevilor aflați în situație de risc social; 

• o conferințe  de mediatizare, promovare și diseminare a proiectului; 
• 500 pliante de informare cu privire la activităţile şi rezultatele proiectului tipărite 

şi distribuite pe parcursul implementării acestuia; 
• 350 pixuri si blocnotesuri imprimate cu mesajul proiectului distribuite în cadrul 

proiectului;  
• o procedură de intervenţie pentru activităţile de mediere socială realizate la 

nivelul şcolilor din reţeaua creată prin proiect;  
• un set de criterii de selectie stabilite pentru identificarea şi evaluarea iniţială a 

cazurilor sociale la nivelul fiecărei şcoli din reţea; 
• o hartă a şcolilor de la nivelul comunităţii locale cu elevi aflaţi în situaţie de risc 

social;  
• 1 ghid metodologic de integrare şcolară şi socială a elevilor aflaţi în situaţie de 

risc social prin utilizarea unor metode de educație nonformală şi furnizarea unor 
servicii de asistenţă socială; 

 
În scopul realizării activităţilor propuse în proiectul pilot şi a atingerii rezultatelor 

aşteptate, municipalitatea din Craiova va avea la dispoziţie un buget de 60.000 Euro. In 
conformitate cu prevederile Odonantei de Urgenta nr.64/2009, Primaria Craiova va 
gestiona financiar instrumentele structurale pentru obiectivul convergenta. Vor fi 
transferate transe de avans, de catre Primaria Oslo, din care vor fi efectuate cheltuielile 
din bugetul proiectului. Cota de cofinantare din partea Consilului Local Craiova este 0 
lei. 



Facem mențiunea că proiectul de hotărâre a mai fost inclus pe ordinea de zi a ședinței 
Consiliului Local al Municipiului Craova din data de 24.09.2015, fiind însă retras ca 
urmare a unor modificări de procedură și management ale partenerului norvegian, 
reglementate ulterior acestei date.   

Astfel având în vedere cele prezentate anterior şi în conformitate cu prevederile art. 
36, alin (2) – literele d) și e), alin. (6) – litera a) – pct.1 şi pct. 2, alin. (7) - literele a) și 
c), art. 45, alin (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind Administraţia 
publică locală, Ordonanţa de urgenţă nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a 
fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului 
Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 , 
Memorandumul de înţelegere privind implementarea mecanismului financiar norvegian 
2009-2014 între Regatul Norvegiei, denumit în continuare Norvegia, şi Guvernul 
României, denumit în continuare statul beneficiar, denumite în continuare împreună 
părţile din 21.03.2012  prin prezentul raport propunem Consiliului Local al municipiului 
Craiova următoarele: 

 
aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Craiova prin Consiliul 

Local al Municipiului Craiova şi Primăria Oslo - Norvegia, având ca obiect 
implementarea proiectului „Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de 
muncă şi formare” (Strengthening education and developing work and skills 
training) finanţat în cadrul Programului RO 25 – 06 Poverty Alleviation 
Programme (Programul de Combatere a Sărăciei), aflat în anexa I, parte integrantă 
din prezentul raport; 

aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Craiova și Inspectoratul 
Școlar Județean Dolj aflat în anexa II, parte integrantă din prezentul raport, având 
ca obiect implementarea proiectului „Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea 
competenţelor de muncă şi formare” (Strengthening education and developing 
work and skills training) finanţat în cadrul Programului RO 25 – 06 Poverty 
Alleviation Programme (Programul de Combatere a Sărăciei) 

împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze pentru Municipiul 

Craiova documentele menționate la punctele 1 și 2 și toate documentele necesare 

implementării proiectului „Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de 

muncă şi formare „Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă 

şi formare” finanţat în cadrul Programului RO 25 – 06 Poverty Alleviation 

Programme (Programul de Combatere a Sărăciei). 

 
Direcţia Elaborare şi  Direcţia Administraţie  Direcţia Relaţii 

Publice şi 
Implementare 
Proiecte, 

Publică şi Asistenţă 
Socială 

Management 
Documente 

Adriana Cîmpeanu Ioana Stoian Claudiu Popescu 
   

 



 
   
  Vizat pentru legalitate, 

Consilier juridic  
Dana Boșoteanu 
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Acord de parteneriat 

 

1. Municipiul Oslo, cu sediul la  Rådhuset, N-0037 Oslo, Norvegia, Reprezentata de: domnul Trond 
Andersen, Director General în calitate de Promotorul proiectului (denumit în continuare "promotorul  
proiectului") 

2. Municipiul Craiova, cu sediul la: A.I. Cuza 7, 200585, Craiova, România, reprezentata de: doamna 
Lia Olguța Vasilescu Primarul Municipiului Craiova în calitate de partener de proiect (denumit în 
continuare "Partenerul") 

Promotorul proiectului și partenerul de proiect în calitate de părți ale prezentului accord, denumite în 
continuare "părțile", convin următoarele: 

 
Art 1. Proiectul  
Promotorul proiectului a fost aprobat de mecanismul financiar norvegian (denumit în continuare 
"FMO"), ca beneficiar al finanțării nerambursabile oferite de mecanismul financiar norvegian 2009-
2014, în vederea implementării proiectului „Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor 
de muncă şi formare” (denumit în continuare" proiectul ").  Proiectul va contribui la atingerea 
obiectivelor stabilite în Programul de reducere a sărăciei în România (RO25). Operatorul de Fond al 
Programului este SC Deloitte Consultanta SRL (cu sediul in București, Nicolae Titulescu 4-8, intrare 
de Est, etajul 2, sector 1, România, denumit în continuare "Operator de Fond"). Operatorul de Fond și 
promotorul proiectului au încheiat un contract privind finanțarea și implementarea proiectului. 

Art. 2 -Obiectul Acordului de parteneriat  
Obiectul acestui acord de parteneriat reprezintă colaborarea dintre Promotorul proiectului și Partener 
în vederea implementării proiectului „Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de 
muncă şi formare”.   
Prin prezentul acord, părțile stabilesc normele și procedurile de lucru, drepturile și obligațiile acestora, 
modul de realizare a sarcinilor și responsabilităților care le revin și a relațiilor pe care le 
reglementeaza în cadrul parteneriatului, în conformitate cu Planul de implementare și Planul de 
comunicare al proiectului mai sus mentionat, si cu proiectul-pilot și a bugetul acestuia propus și 
implementat de către partenerul român. 

Art. 3 - Durata acordului 
3.1 Acest acord de parteneriat este aprobat de către Operator de fond  și intra in vigoare  la data la 
care este semnat de către toate părțile implicate.  

3.2. Prima dată de eligibilitate a cheltuielilor în cadrul proiectului este decembrie 2015 și ultima dată 
de eligibilitate a cheltuielilor în cadrul proiectului este decembrie 2016. 

3.3. Acest acord de parteneriat încetează sa mai produca efecte cel mai târziu la data plății finale 
care va fi făcută de Promotorul  proiectului sau, dacă este cazul, în ziua imediat următoare 
recuperării de către Promotorul proiectului a sumelor declarate nerambursabile care trebuie restituite. 
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Dispozițiile prezentului acord de parteneriat referitoare la confidențialitatea, despăgubirea, 
întreprinderile de informare, exista pana la încetarea prezentului Acord de parteneriat. 

3.4 Partenerul trebuie să respecte obligațiile care decurg din sau în legătură cu prezentul Acord de 
Parteneriat pentru o perioadă de 5 ani de la data la care Raportul final al promotorului a fost aprobat 
de către Operatorul de Fond. În acest scop, similar cu perioada de implementare, partenerul va da 
Operatorului de Fond și Promotorului proiectului accesul la orice alte documente suplimentare și / 
sau de sprijin, va permite personalului autorizat  monitorizarea, auditul sau efectuarea verificării la 
fața locului, în conformitate cu prezentul acord de parteneriat și  anexele sale și va da, la cerere, 
acces rapid, complet și liber la toate informațiile relevante, documente, persoane și locații. 

3.5. Acest acord de parteneriat va rămâne în vigoare până in momentul in care Promotorul proiectului 
si-a indeplinit în întregime obligațiile sale față de Oficiul Mecanismului Financiar. Perioada de 
implementare a proiectului este de 13 luni, fără a putea depăși decembrie 2016. 

Art. 4 - Rolul și responsabilitățile în implementarea proiectului  

4.1 Rolul și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos, corespunzator descrierii Proiectului 
Pilot (Anexa 1) și a dispozițiilor din formularul de cerere depusă de către inițiatorul proiectului la FMO: 

 

Municipiul 
Oslo 

Proiectul Promotorul este responsabil de coordonarea generala a proiectului 
Responsabilitățile specifice ale Promotorului proiectului vor fi: 
• Pe baza informațiilor furnizate de către Partener, Promotorul proiectului va 

pregăti: 
• Rapoarte lunare 
• rapoarte tehnice și financiare intermediare 
• Raportul final 

• Promotorul Proiectul va trimite rapoartele menționate mai sus Operatorului de 
Fond, în conformitate cu formatul și calendarul stabilit în Contractul de proiect. 

• Managementul  oricaror modificări necesare ca răspuns la solicitările Operatorului 
de Fond 

• Pregătirea detaliată a Planului de Implementare a Proiectului și lista 
responsabilităților Partenerului și calendarul lor 

• Organizarea următoarelor evenimente: 
• eveniment de lansare  
• eveniment de închidere 

• Promotorul proiectului este responsabil pentru a facilita ateliere de lucru pe "buna 
guvernare" 

• dezvoltarea și întreținerea site-ului  proiectului și a conturilor de socializare  
• Organizarea participarii  unui scriitor/fotograf  independent la activitățile 

proiectului din Craiova pentru a oferi materiale pentru comunicarea pe site și 
Facebook 

• Organizarea, moderarea și înregistrarea de întâlniri cu partenerul de proiect, 
asigurându-se că reuniunile  se intampla cu o frecvență suficientă și permit o 
implementare eficientă și eficace 

• Coordonarea notificărilor și actelor aditionale la contract 
• Efectuarea în timp util  a transferului de resurse  pentru  Partener 
• Asigurarea fluxului de informații între Operatorul de Fond și Partenerul 
• A se asigura  că Operatorul de Fond este informat cu privire la orice eveniment 
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important din proiect 
• Trimite invitații / notificari  Operatorului de Fondul cu privire la orice eveniment 

legat de comunicare din cadrul proiectului  
• Managementul implementării proiectului, în conformitate cu condițiile la contractul 

proiectului și anexele sale 
• Organizeaza vizita de studiu și schimbul de personal pentru Norvegia. Orasul 

Oslo va plăti pentru aceasta și va gestiona costurile financiare 
• Scrierea versiunii finale pentru aplicarea proiectului principal 

 

Municipiul 
Craiova 

Partenerul de proiect va fi responsabil pentru implementarea proiectului-pilot prin 
testarea la scară mică a diferitelor măsuri și metode motivaționale. Partenerul de 
proiect va supraveghea activitățile și va prezenta raportări lunare catre Promotorul 
proiectului, in care se vor descrie activitățile desfășurate în conformitate cu activitățile 
proiectului. Partenerul de proiect întocmește un raport trimestrial scris catre 
Promotorul proiectului privind cheltuielile efectuate. Partenerul se va ingriji de 
efectuarea a două audituri. Suma necesară realizării auditurilor de către un auditor 
extern este prevăzută în bugetul proiectului. Anexa nr. 2 la prezentul acord. 

Persoana din partea  Partenerului de proiect responsabila pentru trimiterea de 
rapoarte către Promotorul proiectului:  

Nume: Oana Rădulescu - manager financiar și Ioana Stoian responsabilă cu 
implementarea activităților sociale 

Mail: radulescuoana@primariacraiova.ro, ioanastoian@primariacraiova.ro  

Telefon: +40251416235, int. 392/353  

Responsabilitățile specifice ale Partenerului de proiect vor fi: 
• Implementarea activităților proiectului pilot prezentate în descrierea atașata 

proiectului (anexa 1) 
• Pregătirea și prezentarea Promotorului proiectului a rezumatului lunar, 

raportului de progres tehnic trimestrial, și rapoartelor de activitate  
periodice și rapoartelor financiare în conformitate cu modelele stabilite, 
pentru prima tranșă 

• Furnizarea  Promotorului proiectului  de informații  fără întârziere cu privire 
la oricare și toate evoluțiile și circumstanțele care pot avea un impact 
asupra executării activităților planificate pe parcursul perioadei de 
implementare 

• Cooperarea cu ceilalti Parteneri ai Proiectului 
• Contribuie și participa la: 

• conferința de lansare 
• conferința de încheiere 

• Conferința locală intermediară 
• Crearea rețelei de profesori și organizarea training-urilor (ateliere de 

formare) 
• imprimarea și diseminarea materialelor 
• Dezvoltarea procedurii de intervenție și a unui un set de instrumente de 
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documentare de risc social pentru elevi 
• Fiecare școală va realiza o  hartă  cu elevii cu risc social creând astfel 

statistici integrate 
• Conferința privind rezultatele intermediare 
• Elaborarea unui ghid metodologic pentru școli privind integrarea socială a 

elevilor cu risc social 
• Conferința pentru  prezentarea rezultatelor finale 

4.2 Promotorul proiectului este responsabil pentru coordonarea generală și managementul 
proiectului. Partenerul de proiect este responsabil pentru implementarea  proiectului-pilot. Promotorul 
proiectului va fi beneficiarul subvenției și va gestiona fondurile în conformitate cu detaliile din acest 
Acord de parteneriat. 

4.3. Promotorul proiectului va asigura începerea în timp util a Proiectului și punerea în aplicare a 
întregului proiect în termenul și în conformitate cu toate obligațiile stabilite prin prezentul acord. 
Promotorul proiectului va notifica Operatorul de Fond în legătură cu orice situație care ar putea afecta 
în mod negativ implementarea activităților Proiectului sau bugetul. 

4.4 Partenerul de proiect este responsabil pentru pregătirea unui Plan de implementare si stabilește 
sarcinile care urmează să fie întreprinse în cadrul proiectului și rolul Partenerului de proiect în 
punerea lor în aplicare, precum și un Proiect de buget. Bugetul proiectului include cheltuielile pentru 
care Partenerul de proiect poate obține rambursare din bugetul proiectului, cu costuri detaliate și 
prețuri unitare. 

4.5 Suma totală alocată Partenerului este de 60.000 EUR. Bugetul detaliat al Partenerului este 
prevăzut în anexa 2 la prezentul acord. Partener Proiectului va primi 50 la suta din totalul fondurilor 
pentru proiectul-pilot odată cu semnarea acestui acord de către ambele părți, reprezentând prima 
tranșe a proiectului. Restul finanțării va fi plătit în mometul în care primul raport financiar este tranmis 
către Promotorul proiectului și aprobat de către Deloitte și se va baza pe cheltuielile raportate în 
cadrul proiectului.  

Raportul financiar pentru prima tranșă ar trebui să fie transmis Promotorului nu mai tarziu de data de 
15 aprilie 2016. Partenerul poate primi plăți reprezentând valoarea cheltuielilor eligibile efectuate și 
aprobate de către Operatorul de Fond în conformitate cu termenii și condițiile Contractului de proiect 
în următoarele rate: 

 

 Perioada de raportare Suma (EUR) 

Plata in avans Până la 15.4.2016 30,000 

A doua tranșă După aprobarea raportului 
financiar de către Deloitte 

30,000 

Total  60,000 

4.6 Domeniul de aplicare al cheltuielilor eligibile, datele contabile detaliate și procedurile de 
implementare si alte masuri de management financiar care urmează să fie aplicate de către Partener 
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sunt prevăzute în Manualul de implementare emis de Operatorul de Fond. Partenerul este 
responsabil pentru conformitatea cu orientările formulate in Manualul de implementare, precum și 
orice alte orientări sau proceduri suplimentare emise de Operatorul de Fond sau promotorul 
proiectului.  

4.7 Promotorul  Proiectului este responsabil de pregătirea și prezentarea rapoartelor periodice de 
progres, rapoarte intermediare, rapoarte finale, documentația bugetară follow-up, declarații 
financiare, cererile de plată, rapoarte financiare. Partenerul este responsabil pentru furnizarea tuturor 
informațiilor relevante, date financiare și a documentelor justificative pentru promotorul proiectului în 
timp util pentru a permite promotorului proiectului să-și îndeplinească obligatiile de raportare  

4.8 Nivelul costurilor indirecte este EUR 0 

4.9. Cursul de schimb utilizat pentru raportări este cel stabilit de către Comisia Europeană (InforEuro) 
pe site-ul său oficial 
(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cf), corespunzător 
lunii în care cheltuielile au fost efectuate. 

4.9 În caz de cooperare cu terțe părți, inclusiv subcontractanți, Partenerul de proiect rămâne singurul 
responsabil in fata Promotorului proiectului privind respectarea obligațiilor sale prevăzute în prezentul 
Acord de parteneriat.  

4.10 Cooperarea cu terțe părți, inclusiv subcontractanți se efectuează în conformitate cu procedurile 
stabilite în legislația UE si legislatia națională privind achizițiile publice și cu Manualul de 
implementare. Dacă se va lua in considerare subcontractarea sau cooperare cu terțe părți, partenerul 
de proiect se va consulta cu Promotorul proiectului și Operatorul de  Fond înainte de a semna orice 
contract de acest gen. 

Art. 5 - Monitorizarea, evaluarea și raportarea  
5.1 Promotorul Proiectului deține responsabilitatea generala pentru monitorizarea acțiunilor 
întreprinse de către Partenerul de Proiect in permanenta, și este responsabil pentru monitorizarea, 
evaluarea și raportarea stabilite în acordul de parteneriat.  

5.2 Partenerul de proiect este obligat să-i furnizeze Promotorului proiectului, toate informațiile 
considerate necesare pentru pregătirea de rapoarte. Modelele standard pentru rapoarte vor fi 
furnizate de către partenerul de proiect, conform Manualului de implementare pentru RO25. 

Art. 6 - Control Financiar și Audit  
Partenerul de proiect efectuează un singur audit la finalizarea proiectului-pilot în termenele stabilite 
conform bugetului parte integrantă din prezentul acord. Pentru auditul menționat partenerul de proiect 
este obligat să asigure un organism de audit extern în condițiile legislației în vigoare. De asemenea 
Partenerul proiectului va prezeneta căte un rapot financiar după cheltuirea fiecărei tranșe acordate.  
În urma notificării prealabile, Partenerul de proiect va asigura toate condțiile necesare pentru 
efectuarea unui audit de către Biroul Auditorului General al Norvegiei.  

 

Art.7- Comunicare și publicitate  

7.1 Promotorul proiectului și partener de proiect trebuie să pună în aplicare măsurile de comunicare 
și publicitate, în conformitate cu cererea de proiect și Planul de Comunicare stabilit de către 
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Promotorul proiectului.  
7.2 Orice comunicare in cadrul sau în legătură cu prezentul acord se va face în scris, la următoarele 
adrese: 
Pentru promotorul proiectului: 
Municipiul Oslo, Rådhuset, N-0037 Oslo, Norvegia, Reprezentată de Dl. Nils Holm Director General 
 
Pentru partenerul de proiect: 
Municipiul Craiova, Sediu: A.I. Cuza 7, 200585, Craiova, România, Reprezentant de: doamna Lia 
Olguța Vasilescu Primarul Municipiului Craiova in calitate de partener de proiect 
 
7.3 Orice modificare cu privire la detaliile de contact ale partilor va fi comunicata în scris. 
7.4 Limba de comunicare între părți trebuie să fie limba engleză 

Art.8 - Modificări, retrageri și dispute 
8.1 Orice modificare a prezentului Acord de parteneriat face obiectul unui act aditional  la prezentul 
contract,  care vor fi supuse aprobării Operatorului de Fond - Deloitte Consultanta SRL. 

8.2 Promotorul proiectului și Partenerul de proiect convin să nu se retragă din proiect, cu excepția 
cazului în care există motive inevitabile in acest sens. În astfel de cazuri justificate în mod 
corespunzător, partenerul poate solicita încetarea participării sale la prezentul acord  notificand in 
scris Promotorul Proiectului cu 60 de zile în avans, precizând motivele.  

8.3 În cazul unor neînțelegeri între ei, partenerii la acest acord sunt obligați să depună eforturi în 
vederea unei soluționări amiabile. Dacă nu poate fi găsită nicio soluție între parteneri, orice litigii 
juridice care pot rezulta din sau în legătură cu prezentul acord de parteneriat se decid  în cele din 
urmă, în conformitate cu jurisdicția română. 

Art.9 - Neexecutarea obligațiilor și rambursare 
În caz de neindeplinire totală sau parțială a obligațiilor oricăruia dintre partenerii de proiect sau în 
cazul unor erori materiale în executarea efectivă a activităților proiectului, fiecare membru 
cosemnatar al prezentului Acordului de parteneriat  se angajează să ramburseze Promotorului 
proiectului orice fonduri care au fost primite în mod nejustificat, în luna următoare notificării. 

Art. 10 - prevederile legale aplicabile 
Următoarele dispoziții ale condițiilor generale ale contractului de proiect se consideră a fi obligatorii 
pentru Partener:  
• Despăgubiri (art. 14 din Condiții generale)  
• Confidențialitatea (art. 13 din Condiții generale) 
 • Vizibilitate și publicitate în cadrul Proiectului (art. 3 din Condiții generale) 
 • Raportarea financiară și verificări tehnice și financiare (art. 6 din Condiții generale)  
• Proprietate / folosirea rezultatelor și echipamentelor (art. 11 din Condiții generale) 
 • Codul de conduită și conflicte de interese (art. 12 din Condiții generale) 
 • Costuri eligibile (art. 5 din Condiții generale) 
 
Prezentul Acord de parteneriat  trebuie să respecte legislația privind achizițiile publice aplicabile în 
țara în care achiziția are loc (Norvegia sau România). 
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Art. 11 - Dispoziții finale 
Prezentul acord de parteneriat prezent poate fi modificat, prin act adițional, urmare unei notificăari 
scrise, semnata de către Promotorul proiectului și/sau Partenerul de proiect. Acordul modificat este 
supusă aprobării prealabile de către Operator  de Fond - Deloitte Consultanta SRL.  
 
Art. 12 Intrarea în vigoare a acordului 
Prezentul acord de parteneriat intra in vigoare dupa semnarea acestuia de catre liderul de proiect si 
de catre partenerul de proiect, in ziua ultimei semnaturi. 

Semnat in 4 exemplare originale, doua in limba romana si 2 in limba engleza, textele fiind egal 
autentice. In cazul aparitiei oricarei divergente de interpretare, textul in limba romana prevaleaza. 

Anexe:  
Anexa 1 Descrierea proiectului pilot  
Anexa 2 Buget și planul de implementare a proiectului 
Anexa 3 Manual de implementare  
Anexa 4 Parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj 
 
 
 

 Numele și titlul de 
reprezentantului legal 

Semnătura Data / Locul 
 

Promotor  
Municipiul Oslo 

Domnul Trond Andersen, 

Director General Oslo 
 

 Oslo  

Partner   
Municipiul 
Craiova 

 

Doamna Lia Olguța 
Vasilescu, 

Primarul Municipiului 
Craiova 

 Craiova 
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Anexă la HCL nr._____/__________2015 

 
ACORD DE PARTENERIAT 

privind creşterea gradului de integrare şcolară şi socială a elevilor aflaţi în diverse situaţii de risc 
social din clasele primare şi gimnaziale ale şcolilor de pe raza municipiului Craiova 

 
Între: 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local Craiova, cu sediul in loc. Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 7, 
tel/fax 0251/ 415.177, 
şi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj  cu sediul in Craiova, str. Ion Maiorescu, nr. 6, 
Tel.0251420961, 0251421939; 0351407395, 0351407397; Fax. 0251421824, 0351407396, cod 
fiscal ....... ., reprezentat prin ............, 
  
Art.1. Temei legal: 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 
Legea 292/2011 privind asistenţa socială 
Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările 
ulterioare  
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 
 
Art.2. Scopul acordului: 
Acordul se încheie în scopul creșterii gradului de integrare școlară și socială a elevilor aflați în 
diverse situații de risc social (apartenența la medii sociale dezavantajate sau cu oportunități reduse, 
familii fără venituri, cu venituri reduse sau care beneficiază de ajutoare sociale; familii 
monoparentale sau cu părinții plecați la muncă în afara țării; familii cu mulți copii; existența unor 
dizabilități care generează handicap social; manifestarea unor probleme de comportament; existența 
riscului de abandon școlar sau părăsire timpurie a școlii; eșec școlar și absenteism) din clasele 
primare şi gimnaziale ale şcolilor de pe raza municipiului Craiova, prin elaborarea, dezvoltarea şi 
implementarea la nivel local a unui model de intervenţie în domeniul integrării şcolare şi sociale a 
elevilor din grupul ţintă şi membrilor familiilor acestora. 

 
 Art.3. Obligaţiile părţilor: 
 
A. Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova: 
a. asigură monitorizarea implementării activităţilor propuse în proiectul pilot, prin echipa de proiect, 

în vederea realizării rapoartelor de activitate către finanţator; 
b. asigură managementul general şi financiar al proiectului; 
c. asigură predarea către Inspectoratul Școlar Județean Dolj a bazei materialeachiziționată prin 

proiectul „Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare” (26 laptop-
uri și 26 imprimante); 

d. reprezintă partenerii romani ,prin echipa de implementare, în relaţia de colaborare cu Primăria din 
Oslo; 

e. desemnează echipa de management a proiectului;  
f. participa, prin echipa de proiect la întâlnirile de lucru în vederea organizării activităţii de 

management a proiectului şi la întalnirile de lucru lunare în vederea asigurării unei coordonări 
eficiente a activităţilor desfăşurate şi a resurselor alocate; 

g. realizează monitorizarea lunară arezultatelor proiectului ; 
h. realizează activitatea de achiziţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind procedurile de 

achiziţie publică-prin serviciul de specialitate; 
i. participa la activitatea de informare si publicitate, contribuind la asigurarea vizibilităţii proiectului 

prin comunicarea informaţiilor referitoare la obiectivele şi activităţile proiectului precum şi 
progresul si rezultatele obţinute; 

j. avizeaza criteriile de selecţie a cadrelor didactice de la fiecare şcoală cu învăţământ primar şi 
gimnazial de la nivelul municipiului Craiova, care vor face parte ulterior dintr-o reţea de specialişti 
în medierea relaţiilor elev-familie-comunitate, elaborate de ISJ; 

k. participă la identificarea şi evaluarea iniţială a cazurilor sociale la nivelul fiecărei şcoli din reţea; 
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l. participă la elaborarea unei proceduri de intervenţie pentru activităţile de mediere socială 
realizate în şcoli; 

m. participă la realizarea unei hărţi a şcolilor cu elevi aflaţi în situaţie de risc social de la nivelul 
comunităţii locale; 

n. participă la organizarea unei conferinţe de prezentare a rezultatelor intermediare ale proiectului  
o. participa la elaborarea unui Ghid metodologic de intervenţie în domeniul integrării şcolare şi 

sociale a elevilor aflaţi în situaţie de risc social; 
 
B. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj : 
a. stabileşte criteriile de selecţie a cadrelor didactice de la fiecare şcoală cu învăţământ primar şi 

gimnazial de la nivelul municipiului Craiova, care vor face parte ulterior dintr-o reţea de specialişti 
în medierea relaţiilor elev-familie-comunitate si se supune avizarii echipei de managemnt a 
proiectului; 

b. desemnează  un expert care să coordoneze si participe la activităţile proiectului organizate la 
nivelul şcolii vizate de proiect; 

c. primește de la municipiul Craiova, prin proces verbal de predare-primire, bunurile prevăzute la 
poziția A, lit. c., din prezentul acord; 

d. Asigură transferul bunurilor primite de la municipiul Craiova către unitatile de învatamant 
selecționate, pe o perioada de 5 ani dupa data finalizarii proiectului, asigura mentenanta si 
consumabilele și răspunde de utilizarea acestora în scopul pentru care au fost achiziționate;  

e. participă la rezultatele proiectuli; 
f. participa la întâlnirile de lucru în vederea organizării activităţii de management a proiectului şi la 

întalnirile de lucru lunare în vederea asigurării unei coordonări eficiente a activităţilor desfăşurate 
şi a resurselor alocate; 

g. participă la intalnirile organizate în vederea analizei activităţilor desfăşurate şi a pregătirii 
informaţiilor pentru raportările intermediară şi finală; 

h. participa la activitatea de informare si publicitate, contribuind la asigurarea vizibilităţii proiectului 
prin comunicarea informaţiilor referitoare la obiectivele şi activităţile proiectului precum şi 
progresul si rezultatele obţinute; 

i. selectează, prin expertul desemnat, câte un cadru didactic de la fiecare şcoală cu învăţământ 
primar şi gimnazial de la nivelul municipiului Craiova, care vor participa la cursul de formare în 
ocupaţia de mediator social; 

j. întocmeste  regulamentului intern de organizare si functionale a retelei de specialisti in medierea 
relatiilor elev-familie-comunitate; 

k. realizeaza identificarea şi evaluarea iniţială a cazurilor sociale la nivelul fiecărei şcoli din reţea; 
l. participă la elaborarea unei proceduri de intervenţie pentru activităţile de mediere socială 

realizate în şcoli; 
m. participă la realizarea unei hărţi a şcolii cu elevi aflaţi în situaţie de risc social de la nivelul 

comunităţii locale; 
n. participă la organizarea unei conferinţe de prezentare a rezultatelor intermediare ale proiectului  
o. se obliga sa puna la dispozitia Municipiului Craiova prin managerul de proiect  toate documentele 

rezultate din activitatile proiectului, in termen de 10 zile de la finalizarea fiecareia dintre acestea; 
p. participă la elaborarea Ghidului metodologic de intervenţie în domeniul integrării şcolare şi 

sociale a elevilor aflaţi în situaţie de risc social; 
 

Art.3. Modificarea prezentului acord se poate face, numai în scris, cu acordul părţilor prin act 
adiţional. 

 
Art.4.  Încetarea prezentului acord se face în următoarele situaţii: 

a) la expirarea termenului stabilit în acord; 
b) de comun acord; 
c) prin denunţare unilaterală, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, care se comunică şi se 
motivează în scris, cu condiția notificării prealabile a celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile 
înainte. 
 

Art.5.  Durata acordului 
Acordul se încheie până la data de 28.02.2017, cu începere de la data semnării lui, cu 
posibilitatea prelungirii cu acordul părţilor prin act adiţional, încheiat în scis. 

Art.6. Prezentul Acord de colaborare intră în vigoare în momentul semnării lui de către ambele părţi. 
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Art.7. Neînţelegerile dintre părţi în legătură cu interpretarea şi executarea prezentului acord care nu 

se rezolvă pe cale amiabilă vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti în condiţiile 
legii. 

 
Art.8. Prezentul Acord de colaborare s-a încheiat astăzi, __________________ într-un număr de 2 

(doua) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 

 

 

 

Municipiul Craiova 
prin Consiliul Local Craiova 

PRIMAR, 

INSPECTORATUL ŞCOLAR  
JUDEŢEAN DOLJ 

 

Lia Olguţa VASILESCU  

 

 

 

Direcţia Economico-Financiară 
Director Executiv, 

Nicolae Pascu 

 

 

 

 

Direcția Elaborare și Implementare Proiecte 
Pt. Director Executiv, 

Adriana Cîmpeanu 

 

 

 

 

Direcția Administrație publică și asistență 
socială 

Director Executiv, 
Ioana Stoian 

 

 

 

 

Direcţia Relaţii Publice şi Management 
Documente 

Director Executiv, 
Claudiu Popescu 

 

 

 

 

Vizat pentru legaliate, 
Consilier juridic 
Dana Boșoteanu 
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Titlul proiectului:  

Educatia poate rupe lanţul sărăciei!  
 
 
 
Leader de proiect: Municipiul Oslo 
Partener român: Municipiul Craiova prin  

� Direcţia de Administraţie Publică şi Asistenţă Socială (care va asigura implementare 
activităţilor specifice propuse în proiectul pilot şi va realiza rapoartelor de activitate cerute de 
promotorul proiectului) 

� Direcţia de Elaborare şi Implementare Proiecte (va asigura  managementul general si financiar 
al proiectului)  

� Direcţia de Relaţii Publice şi Management Documente (va asigura si facilita  comunicarea in 
cadrul proiectului si va  reprezenta Primăria Craiova în relaţia de colaborare cu Primăria din 
Oslo). 

� Directia Investitii, Achizitii si Licitatii (va asigura organizarea procedurilor de achizitie din cadrul 
proiectului) 

Partener local: Inspectoratul Scolar Judetean Dolj: va desemna un expert care să coordoneze 
activităţile proiectului organizate la nivelul şcolilor vizate de proiect, în baza unui parteneriat de 
colaborare aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Craiova. 
 
Scurtă justificare a intervenţiei propuse: 
În contextul evoluţiei actuale a societăţii din ţara noastră, caracterizată prin democaţie instabilă, 
tensiuni între grupuri sociale, migraţia către alte ţări pentru angajarea în câmpul muncii, părăsirea 
copiilor în grija unor rude sau a statului, şcolile primare şi gimnaziale, prin intermediul cadrelor 
didactice care lucrează direct cu copiii şi parinţii lor, pot identifica de timpuriu probleme sociale majore 
care, nefiind abordate şi luate în vedere din timp, ar putea avea efecte negative complexe atât asupra 
familiilor şi copiilor, cât mai ales asupra calităţii procesului de învăţămant desfăşurat în şcoală.  
Interventia este necesara in contextul cresterii ratei de abandon scolar de la 2,25% in 2012-2013 la 
2,44% in anul scolar 2013-2014, avand in vedere numarul scazut de forta de munca in institutiile de 
invatamant, specializata in consiliere psihologica si sociala a copiilor cu probleme sociale, cu doar 20 
de mediatori sociali la nivel județean si un numar de 6 la nivel municipal. In Craiova, functioneaza 26 
de scoli cu invatamant primar si gimnazial, in care sunt inscrisi la clasele primare un numar de 11194 
de elevi si la clasele gimnaziale un numar de 9781. Din acest total, o ponderea importanta este  
reprezenta de 4200 de copii de etnie roma.In acest context daca nu sunt luate in consideratie in mod 
corespunzator, aceste probleme ar putea avea efecte negative majore atat asupra familiilor si copiilor 
cat si asupra calitatii procesului educational in scoli.  



                                                                                                                        

    City of Oslo        City of Craiova City of Timișoara                           Supported by 

________________________________________________________________________________ 
Propunere de PROIECT PILOT 

în cadrul proiectului „Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare”  
(Strengthening education and developing work and skills training) finanţat în cadrul Programului  

RO 25 – Programul de Combatere a Sărăciei (Poverty Alleviation Programme) 
 

2 

 

Scopul proiectului: 
Creșterea gradului de integrare școlară și socială a elevilor aflați în diverse situații de risc social 
(apartenența la medii sociale dezavantajate sau cu oportunități reduse, familii fără venituri, cu venituri 
reduse sau care beneficiază de ajutoare sociale; familii monoparentale sau cu părinții plecați la 
muncă în afara țării; familii cu mulți copii; existența unor dizabilități care generează handicap social; 
manifestarea unor probleme de comportament; existența riscului de abandon școlar sau părăsire 
timpurie a școlii; eșec școlar și absenteism) din clasele primare şi gimnaziale ale şcolilor de pe raza 
municipiului Craiova, prin elaborarea, dezvoltarea şi implementarea la nivel local a unui model de 
intervenţie în domeniul integrării şcolare şi sociale a elevilor din grupul ţintă.  
Acest proiect se imparte in doua etape distincte, avand scopurile si obiectivele lor, dupa cum 
urmeaza: 
 
Etapa I 

Scop Elaborarea şi dezvoltarea unui model intervenţie în domeniul 
integrării şcolare şi sociale a elevilor aflaţi în situaţie de risc 
social din şcolile de pe raza municipiului Craiova prin formarea 
de specialişti în medierea relaţiilor elev-familie-comunitate  

Decembrie 2015 
- Decembrie 
2016 

Obiective • Îmbunătățirea competențelor sociale si civice ale 
resurselor umane de la nivelul reţelei de şcoli primare şi 
gimnaziale de pe raza oraşului Craiova  în domeniul 
facilitării relaţiilor dintre elevii aflați în situație de risc 
social, familie şi intreaga comunitate 

 

 
Etapa a IIa 

Scop Implementarea modelului de intervenţie anterior creat prin 
înfiinţarea la nivelul oraşului Craiova a 3 Centre Pilot de 
integrare şcolară şi socială a elevilor aflaţi în situaţie de risc 
social, care vor funcţiona în regim after school. 

Decembrie 2016 
– Decembrie 
2021 

Obiective • Dezvoltarea capacităţii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj de a 
furniza servicii sociale şi de educaţie nonformală elevilor 
aflaţi în situaţie de risc social şi membrilor familiilor 
acestora. 

• Dezvoltarea și furnizarea în parteneriat cu instituţii de la 
nivel local a unor servicii de asistență socială și educație 
nonformală care să vină în întâmpinarea nevoilor elevilor 
cu probleme de adaptare școlară și socială și să 
contribuie la dezvoltarea personala a acestora. 

• Combaterea discriminării și excluziunii sociale și 
schimbarea percepțiilor negative ale comunităților de 
elevi din cele 3 şcoli vizate de proiect cu privire la elevii 
dezavantajați social. 
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Grupurile țintă ale proiectului: 
Elevii înscriși în ciclurile şcolare primare şi gimnaziale cu probleme de adaptare școlară și socială 
determinate de existența unor situații de risc social în care aceștia se află:  

• apartenența la medii sociale dezavantajate sau cu oportunități reduse, 
• familii fără venituri, cu venituri reduse sau care beneficiază de ajutoare sociale;  
• familii monoparentale sau cu părinții plecați la muncă în afara țării;  
• familii cu mulți copii; existența unor dizabilități care generează handicap social;  
• manifestarea unor probleme de comportament; 
• existența riscului de abandon școlar sau părăsire timpurie a școlii; 
• eșec școlar și absenteism 

Învăţătorii şi diriginţii din școlile cu clase I-VIII ale comunității locale; 
Familiile elevilor care fac parte din grupul ţintă 
Elevii și cadrele didactice din școlile în care sunt înscriși elevii asistați în cadrul proiectului 
Membrii comunităţii locale din oraşul Craiova  
 
 
 
Echipa de management a proiectului 
1 manager proiect (DEIP) 
1 manager financiar (DEIP) 
1 responsabil comunicare(DRPMD) 
2 inspectori cu atributii in domeniul social (PMC-DAPAS) 
1 traducător/translator 
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 PARTEA I a PROIECTULUI  
2015 –2016 

Activitatea 1 Participarea la conferinta de lansare a proiectului 

La aceasta conferinta vor participa partenerii proiectului si promotorul 
proiectului. Cu această ocazie se va publica un comunicat de presă. 

Decembrie 
2015  

Activitatea 2 Selectia profesorilor care vor ajuta la identificarea si depistarea 
elevilor in situatii de risc social 

Activitatea va fi desfasurata de catre un expert din partea 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj si de cei doi inspectori cu atributii 
in domeniul social și va consta in selectia a unui cadru didactic de la 
fiecare şcoală din cele 23 de scoli primare si gimnaziale din oras și 
trei scoli speciale. 

Acestia vor ajuta la identificarea si depistarea inca din fazele 
incipiente a elevilor cu probleme de adaptare școlară și socială si la 
solutionarea problemelor identificate in colaborare cu  institutiile 
autorizate din comunitate. 

Criteriul de selectie al profesorilor va fi stabilit de expertul numit de 
ISJ si de cei doi reprezentantii cu atributii in domeniul social.   

Ianuarie 2016 
– Februarie 
2016 

Activitatea 3 Informare şi publicitate 

In vederea informarii comunitatii despre activitatile din proiect si a 
rezultatelor asteptate, vor fi realizate pliante, blocnotesuri, mape şi 
pixuri personalizate. 

Procedura de selectie  a furnizorilor de servicii (schitarea, printarea, 
screen printing-ul informatiilor si materialelor publicitare) se va 
desfasura din ianuarie 2016 pana in februarie 2016 cu scopul de a fi 
pregatite pentru activitatile proiectului. 

Se vor respecta regulile privind identitatea vizuală pentru asezarea in 
pagina a materialelor publicitare. 

Ianuarie 2016 
– Februarie 
2016 

Activitatea 4 Formarea profesorilor în ocupaţia de mediator social 

Va fi organizat un curs de formare în ocupaţia de mediator social, de 
către o instituție autorizată, pentru profesorii selectati cu scopul 
dezvoltarii competentelor de a facilita relatiile intre elevii din grupul 
tinta, familiile lor si scoala si comunitatea locala. 

Acesta va urmări dezvoltarea standardului social de mediator 
nr.513904 din Clasificarea Ocupatiilor din Romania si va avea ca scop 
dezvoltarea competenţelor fundamentale, generale şi specifice 
(comunicare interpersonală, lucru în echipă, realizarea planurilor de 
interventie, întocmirea dosarelor beneficiarilor şi medierea acestor 

Martie 2016 - 
Iulie 2016 



                                                                                                                        

    City of Oslo        City of Craiova City of Timișoara                           Supported by 

________________________________________________________________________________ 
Propunere de PROIECT PILOT 

în cadrul proiectului „Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare”  
(Strengthening education and developing work and skills training) finanţat în cadrul Programului  

RO 25 – Programul de Combatere a Sărăciei (Poverty Alleviation Programme) 
 

5 

 

cazuri la instituţii cu atribuţii în domeniu etc) ale persoanelor selectate.  

Informaţiile şi abilităţile dobândite în perioada de instruire vor ajuta 
cadrele didactice să identifice de timpuriu riscurile care s-ar putea 
interpune în furnizarea procesului instructiv-educativ şi să conceapă, 
împreună cu specialiştii în asistenţă socială, strategii de intervenţie şi 
abordare a problemelor sociale întâlnite, prin implicarea unei palete 
largi de factori de decizie de la nivel comunitar. 

Procedura de selectie a furnizorilor (trening, catering,cazare, transport 
inchiere de sala etc) se va desfasura din Martie pana in Aprilie 2016, 
iar  cursurile de formare vor fi organizate in lunile Mai-Iulie 2016 pe 
baza unui suport de curs furnizat de firma de servicii de formare. 

Activitatea 5 Elaborarea unei proceduri de intervenţie pentru activităţile de mediere 
socială realizate în şcoli 

Pentru realizarea acestei activităţi va fi organizat un workshop de 2 zile 
cu cadrele didactice instruite, pe parcursul căruia vor fi identificate şi 
stabilite toate metodele de lucru necesare pentru identificarea, 
evaluarea iniţială și intervenția directă în cazurile elevilor aflați în 
situații de risc social, şi va fi elaborat setul de instrumente necesar 
documentării despre fiecare caz în parte, precum si criteriile de 
selectie a elevilor. În cadrul workshop-ului, pentru elaborarea 
procedurii de intervenție, se vor utiliza resursele IT achiziționate prin 
proiect (laptop, imprimante).  

August 2016 

Activitatea 6 Identificarea şi evaluarea iniţială a cazurilor sociale la nivelul fiecărei 
şcoli  

Activitatea va fi realizată de către cadrele didactice instruite prin 
proiect, care vor organiza o intalnire in scolile de unde provin cu scopul 
de a-i informa asupra demersurilor proiectului, rezultatelor asteptate si 
etapele urmatoare de actiune. 

Aceştia vor propune o listă de elevi care se încadrează în criteriile de 
selectie stabilite, cu scopul de a realiza  evaluarea elevilor aflaţi în 
situaţie de risc social. 

Pentru realizarea activităților, fiecare dintre cele 26 de cadre didactice 
instruite, vor avea la dispoziție câte un laptop și o imprimantă, 
achiziționate în cadrul proiectului. Se vor întocmi cu ajutorul acestora, 
listele cu elevii identificați ca fiind în situații de risc social, se vor 
redacta/printa de asemenea fise de evaluare și diverse rapoarte/situații 
necesare pentru stabilirea unor criterii de selecție. Se vor aplica 
instrumente de investigație, colectare, analiză și interpretare a datelor.  

Septembrie 
2016 – 
Octombrie 
2016 

Activitatea 7 Realizarea unei hărţi a şcolilor cu elevi aflaţi în situaţie de risc social Septembrie  
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de la nivelul comunităţii locale 

Fiecare dintre cele 26 de  cadre didactice (mediatori sociali), va 
întocmi o statistică la nivelul şcolii în care activează cu privire la 
numărul elevilor care se încadrează în criteriile de selectie a 
proiectului, tipuri de situaţii de risc social, bariere întâmpinate de elevi 
în adaptarea şcolară şi socială, probleme semnalate de învăţător sau 
diriginte, cauzele existenţei situaţiei de risc social etc. 

Ulterior, va fi elaborată o statistică integrată la nivelul reţelei de şcoli 
vizate de proiect, pe baza căreia va fi realizată o hartă a şcolilor cu 
elevi aflaţi în dificultate de la nivelul comunităţii locale, cu informaţii 
privind locaţia şcolilor în raport cu principalele cartiere ale oraşului, 
numărul de elevi identificaţi şi procentul acestora din numărul total de 
elevi, cauzele predominante ale inadaptării şcolare şi sociale, nevoile 
sociale identificate, măsurile propuse pentru intervenţia în eliminarea 
acestor cauze etc.  
Se vor utiliza echipamentele achiziționate prin proiect (laptop și 
imprimantă) pentru colectarea informațiilor primare (elevi identificați, 
școlile la care sunt înscriși, identificare pe cartiere și zone ale orașului, 
procent, ș.a.) necesare pentru întocmirea unei statistici realizate la 
nivelul fiecărei școli și a uneia integrate precum și pentru realizarea 
hărților cu şcolile cu elevi aflaţi în dificultate de la nivelul comunităţii 
locale. 

2016 –
Octombrie 
2016 

Activitatea 8 Organizarea unei conferinţe pentru comunitatea locala  de prezentare 
a rezultatelor intermediare ale proiectului  

La conferinţă vor fi invitaţi să participe, alături de partenerii proiectului, 
reprezentanţi ai instituţiilor publice si organizaţii nonguvernamentale de 
la nivel local  

Cu această ocazie, vor fi prezentate rezultatele intermediare ale 
proiectului şi activităţile programate a fi desfasurate şi implementate în 
perioada următoare. 

Octombrie 
2016 

Activitatea 9 Elaborarea unui Ghid metodologic de intervenţie în domeniul integrării 
şcolare şi sociale a elevilor aflaţi în situaţie de risc social prin metode 
de educatie non-formala si furnizarea de servicii sociale 

Ghidul metodologic va fi elaborat de o firma de consultanta in 
colaborare cu echipa de proiect, cu cadrele didactice selectate in 
calitate de mediator social, expertul ISJ si cu reprezentanţi ai 
instituţiilor publice şi ONG de la nivel local. 

Vor fi organizate 3 workshopuri de 1 zi, la interval de 3 săptămâni, prin 
intermediul cărora se va analiza şi propune o formă finală a ghidului 
metodologic care va reglementa o serie de aspecte precum: 
descrierea şi prezentarea modului de organizare şi desfăşurare a 

Octombrie 
2016 - 
Decembrie 
2016 
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activităţilor de mediere socială în şcoli, metodele de educaţie 
nonformală propuse a fi utilizate în dezvoltarea personală a elevilor din 
grupul țintă, serviciile sociale propuse a fi furnizate elevilor şi familiilor 
acestora, standardele de calitate urmărite şi instrumentele utilizate în 
realizarea activităţilor şi furnizarea serviciilor. 

Ulterior, ghidul va fi publicat în format fizic şi distribuit tuturor celor 26 
de şcoli şi instituţiilor publice şi private de la nivel local, cu atribuţii în 
domeniul asistenţei sociale. 

Pentru toate etapele necesare elaborării ghidului (cele 3 workshop-uri) 
vor fi folosite resursele IT ahiziționate prin proiect (informare, 
elaborare/printare  documente, etc.). 

Activitatea 
10 

Participarea la conferinta in vederea prezentarii rezultatelor proiectului 
comunitatii locale si mass-mediei locale 

La aceasta conferinta vor participa partenerii proiectului si promotorul 
proiectului. Cu această ocazie se va publica un comunicat de presă. 

 
Decembrie 
2016 
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Rezultate anticipate: 
� 1 parteneriat bilateral Româno-Norvegian între scoli în domeniul incluziunii sociale a elevilor 

aflați în situație de risc social; 
� 26 de cadre didactice de nivel primar şi gimnazial specializate în meseria de mediator social 

pregătite să activeze în domeniul integrării școlare și sociale a elevilor aflați în situație de 
risc social; 

� o conferință  de mediatizare, promovare și diseminare a rezultatelor proiectului; 
� 500 pliante de informare cu privire la activităţile şi rezultatele proiectului tipărite şi distribuite 

pe parcursul implementării acestuia; 
� 350  pixuri si blocnotesuri imprimate cu mesajul proiectului distribuite în cadrul proiectului;  
� o procedură de intervenţie pentru activităţile de mediere socială realizate la nivelul şcolilor 

din reţeaua creată prin proiect;  
� un set de criterii de selectie stabilite pentru identificarea şi evaluarea iniţială a cazurilor 

sociale la nivelul fiecărei şcoli din reţea; 
� o hartă a şcolilor de la nivelul comunităţii locale cu elevi aflaţi în situaţie de risc social;  
� 3 workshopuri pentru elaborarea ghidului metodologic de integrare şcolară şi socială a 

elevilor aflaţi în situaţie de risc social; 
� 1 ghid metodologic de integrare şcolară şi socială a elevilor aflaţi în situaţie de risc social 

prin utilizarea unor metode de educație nonformală şi furnizarea unor servicii de asistenţă 
socială; 

 
 



Project title: Strengthening education and work training programmes

Project promoter: City Of OSLO - Partnership with City of Craiova

 Total budget: 60,000 

Duration:13 months

Annex I Budget of the project

1. Staff costs

1.1 Project team 0

1.2 Experts 0

Subtotal Staff costs                                        -   

2. Travel and subsistence allowances

2.1. International travel (transport, medical insurance, accomodation and per diem) per person/per day 0                                       -                                          -   

2.2.1 Domestic travel  (transport, accomodation and per diem) - for representatives of 

Municipality ( final conference)

per person/per day 2                                  177                                   354 

2.2.2 Domestic travel  (transport, accomodation and per diem)  - for project team (final 

conference)

per person/per day 6                                  177                               1.062 

2.2.3 Domestic travel  (transport)  -  for training course per group 2                                  360                                   720 

2.2.3 Domestic travel  (accomodation and meals)  -  for training course per person 120                                     61                               7.320 

2.3 Other transport cost (please insert budget lines if needed) 0                                       -                                          -   

Subtotal Travel and subsistence allowances                               9.456 

3. Equipments and goods

3.1 Full cost

3.1.1 Laptop&operating system per laptop 26                                  550                            14.300 

3.1.1 Printer per item 26                                  400                            10.400 

3.2 Depreciation value                                         -   

3.3 Other costs

Subtotal  Equipments and goods                            24.700 

4.Costs directly related to the project

4.1  Communication cost (telephone, fax, internet, postal costs) direct related to the project per month 0                                       -                                          -   

4.2  Consumables (stationery) direct related to the activities of the project 1                              1.500                               1.500 

4.3 Rent and utilities for the location of the project per month                                        -   

4.4 Other cost (please insert budget lines if needed) per month                                        -   

4.4.1 Training course for social mediators per project 1                              5.200                               5.200 

4.4.2 Guide (subcontracting consulting team) per document 1                              6.000                               6.000 

Subtotal Costs directly related to the project                            12.700 

5. Other costs

5.1 Publications per piece 200                                     10                               2.000 

5.2 Studies, researches per contract                                        -   

5.3 Auditing costs per contract 2                              1.050                               2.100 

5.4 Bank charges per project 1                              1.108                               1.108 

5.5 Costs of conferences/seminars  for elaborating guide & intervention procedure per event 1                              4.741                               4.741 

5.6 Visibility actions per project 1                              1.495                               1.495 

5.7 Translation per project 200                                        7                               1.400 

5.8 Authentification of documents 1                                  300                                   300 

Subtotal Other costs                            13.144 

6.  Total direct eligible costs of the project (sum from 1 to 5)                            60.000 

7.  Indirect costs                                        -   

8. Total eligible costs of the project (6+7)                            60.000 

For the entire duration of the project

Expenses Unit Number of units  Unit cost      (Euro)  Costs           (Euro) 
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1 Participation in the conference to launch the project project team

2

Selecting teachers who will be part of the proposed network

to be established in the project and establishment of a

procedure for its internal functioning.

project team expert 

from School 

Inspectorate 

3 Printing of information and publicity materials project team

4 Training teachers in the profession of social mediator
project team       training 

provider company          

5
Developing an intervention procedure for social mediation

activities carried out in schools

project team (DEIP), 

trained school teachers, 

training provider 

company 

6
Identifying and initial assessment of social cases in each

school of the network

project team,expert 

from School 

Inspectorate,  school 

teachers previously 

trained
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7
Mapping of schools with pupils at social risk from the local

community

project team expert 

from School 

Inspectorate, school 

teachers previously 

trained 

8

Organizing a conference in order to present to the local

community the intermediary results of the project and to

develop institutional partnerships at local level

project team, expert 

from School 

Inspectorate, school 

teachers previously 

trained

9

Developing a methodological guide for school and social

integration of pupils at social risk by using non-formal

education methods and providing social services.

project team, expert 

from School 

Inspectorate, school 

teachers previously 

trained, 

10 Participation at the closing project conference

project team   expert 

from School 

Inspectorate
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1. REZUMAT 

 

       Zona economica europeana a fost creata in 1994 ca o zona libera de comert intre comunitatea europeana si Asociatia 

comertului european liber aduce impreuna statele member ale Uniunii Europene si cele trei state ale zonei economice  europene si 

Asociatia comertului european liber (Norvegia, Islanda si Liechtenstein) inauntrul unei piete interne bazata pe libera circulatie a 

persoanelor, bunurilor, serviciilor si capitalului. Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 a fost stabilit dupa ce acordul a fost 

semnat de catre Regatul Norvegiei si si Uniunea Europeana in iunie 2010. Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 furnizeaza 



asistenta financiara statelor beneficiare (13 state membre ale Uniunii Europene: Bulgaria, Croatia, Cipru,  Republica Ceha, Estonia, 

Ungaria, Lituania, Latvia, Malta, Polonia, Slovacia si Slovenia) in suma de aproximativ 804 milioane de euro, din care Romania 

beneficiaza de un fond de 115.2 milioane de euro. 

Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 tinteste sa reduca disparitatile economice si sociale din cadrul zonei economice 

europene si sa consolideze cooperarea intre statul donator (Norvegia) si statele beneficiare prin sectoarele de prioritati propuse. 

Memorandumul de intelegere pentru mecanismul financiar norvegian 2009-2014 stabileste cadrul legal si entitatile administrative 

implicate in Mecanismul Financiar, in cadrul implementarii precum si in sectoarele prioritare. Contributia financiara a fost alocata 

pentru urmatoarele sectoare prioritare: capturarea si inmagazinarea carbonului, inovarea industriei verzi, cercetare si burse de 

studiu, dezvoltarea sociala si umana, justitie si afaceri locale, munca decenta, dialogul tripartit si alinarea saraciei. 

Programul "Combaterea saraciei-RO 25" are ca scop combaterea saraciei pe termen lung si implementarea unor masuri pe termen 

scurt in acest scop. Programul in special se concentreaza pe dezvoltarea timpurie a copiilor incluzand instruirea, educatia 

vocationala  si continua incurajand cooperarea strategica si institutionala in vederea reducerii saraciei si a promovarii incluziunii 

sociale. 

Finantarea programului vine dintr-o alocare de buget din proiectele deja finantate in Romania. Programul este finantat in intregime 

din fonduri norvegiene in suma de 20 de milioane de euro disponibile pentru proiecte pre-definite. 

1.1 Scopul manualului 

Manualul de implementare se adreseaza tuturor Promotorilor Programului RO25-Alinarea Saraciei pentru o implementare 

adecvata a proiectelor finantate prin acest program specific. 

Scopul acestui manual de implementare este sa faciliteze intelegerea unitara si procesul de implementare a proiectelor finantate 

prin acest mecanism financiar norvegian 2009-2014, Programul "Combaterea Saraciei-RO 25" si sa introduca: 

• Structurile fondului operator- Deloitte Consultanta si rolul lor; 

• Reguli pentru implementarea proiectului si monitorizarea procesului; 

• Principii de management financiar; 

• Ghid pentru procedurile de achizitie; 

• Reguli privind modificarea contractului de finantare; 

• Reguli si principii de vizibilitate si publicitate; 

• Ghiduri pentru neregularitati, masuri de control si frauda; 



• O serie de sabloane pentru documente si rapoarte sunt pregatite de catre Promotori precum si timpul pentru depunerea lor; 

In plus, fiecare sectiune a contractului de finantare furnizeaza informatii relevante, reguli si datorii care sunt obligatorii pentru 

Promotori si Partenerii lor. 

1.2. Lege aplicabila 

La momentul redactarii acestui manual, urmatoarea legislatie nationala reglementa implementarea si managementul contractelor 

finantate prin Biroul Mecanismului Norvegian 2009-2014: 

Legea Uniunii Europene 

• Acordul intre regatul Norvegiei si Uniunea Europeana despre Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014; 

• Memorandumul de intelegere pentru implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, intre Regatul Norvegiei si 

Statul Beneficiar; 

• Reglementare pentru Mecanismul Financiar Norvegian; 

• Directiva 2004/18/CE din 31 martie 2004 privind Coordonarea Procedurilor pentru premiul in contracte publice de munca, 

oferte publice, contracte si contracte de servicii publice; 

• Reglementarea Consiliului (EC) No 1083/2006 din 11 iulie 2006 stabileste prevederile generale cu privire la Fondul european 

regional de dezvoltare, Fondul social european, Fondul de coeziune si abrogarea Reglementarii (EC) No 1260/1999; 

• Reglementarea Comisiei (EC) No 1080/2006 stabileste prevederile generale  cu privire la Fondul european regional de 

dezvoltare, Fondul social european, Fondul de coeziune si Reglementarea (EC) No 1080/2006 a Parlamentului European si a 

Consiliului pentru Fondul european regional de dezvoltare. 

Lege nationala  

• Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 34/2006 pentru premiul in domeniul contractelor de achizitie publica, contracte de 

concesionare a muncilor publice si contracte pentru servicii de concesionare apoi modificate si completate. 

• Decizia guvernamentala nr. 1660/2007 cu privire la aplicarea normelor prevederilor legale cu privire la premiul pentru 

contractele de achizitie publica prin mijloace electronice prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu 

modificarile si completarile ulterioare; 



• Ordonanta de urgenta nr. 30/2006 pentru functia de verificare a aspectelor procedurale relationate cu procesul de 

acordare a contractelor de acordare a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune a muncilor publice si 

a contractelor de concesiune a serviciilor apoi modificate si completate; 

• Legea nr. 500/2002 despre finantare publica cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Legea nr 571/2003 pentru Codul Fiscal  cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Lege care aproba Ordonanta de urgenta nr. 23/2013 pentru managementul financiar al finantarii externe nerambursabile 

corespunzatoare Mecanismului Financiar al Zonei Economice Europene 2009-2014 si Mecanismului Financiar Norvegian 

2009-2014; 

• Lege care aproba Ordonanta de urgenta nr 88/2012  pentru cadrul institutional al coordonarii, implementarii asistentei 

financiare data Romaniei prin Mecanismul Financiar al Zonei Economice Europene 2009-2014 si Mecanismul Financiar 

Norvegian 2009-2014; 

• Ordonanta de urgenta nr. 88/2012 pt cadrul institutional al coordonarii, implementarii si managementul data Romaniei prin 

Mecanismul Financiar al Zonei Economice Europene 2009-2014 si Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014; 

• Ordonanta de urgenta nr 23/2013 pentru managementul financiar al finantarii externe nerambursabile corespunzatoare 

Mecanismului Financiar al Zonei europene economice 2009-2014 si Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014; 

• Ordin al Ministrului Fondurilor Europene  1120/2013 pentru aprobarea procedurii simplificate aplicata beneficiarilor privati 

pentru proiectele finantate prin instrumente structurale, obiectivul "Convergenta"  precum si pentru precum si pentru 

proiectele finantate de Zona Economica Europeana si Mecanisme Financiare Norvegiene pentru acordarea contractelor 

de furnizare, munca sau servicii ulterior modificate si completate; 

• Ordonanta nr. 92/2003 pentru Codul Fiscal, ulterior modificata si completata; 

• Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la organizarea si 

conducerea sectorului contabil public, tabelul conturilor si instructiunile pentru aplicarea lui; 

• Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 1792/2002 pentru apobarea normelor metodologice cu privire la angajare, 

lichidare, transparenta si plata cheltuielilor institutiilor publice, dar si organizarea, evidenta si contul angajamentelor 

bugetare  si legale, ulterior modificate si completate; 

• Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 66/2011 pentru prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in 

obtinerea si folosirea Fondurilor Europene si/sau a fondurilor nationale publice, ulterior modificate si completate; 

• Decizia Guvernului nr 875/2011 care aproba normele metodologice pentru Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 

66/2011 pentru prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si folosirea Fondurilor Europene 

si/sau a fondurilor nationale publice, ulterior modificate si completate; 

• Legea nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea actelor de coruptie, ulterior modificat si completata; 



 

 

Linkuri folositoare 

• www.fonduri-ue.ro 

• www.eeagrants.ro 

• www.eeagrants.org 

 

1.3. Roluri si responsabilitati in timpul implementarii Programului "Combaterea Saraciei" 

 

1.3.1.Operatorul Fondului-Deloitte Consultanta SRL 

• Se va conforma cu toate prevederile contractului de management, cu legea nationala si a Uniunii Europene in vigoare; 

• Va fi responsabil pentru implementarea Programului prin crearea unui management adecvat si a unui sistem de control si 

va stabili propria lui structura organizatorica astfel incat obiectivele Programului sunt indeplinite; 

• Se va asigura ca Programul/Proiectele este/sunt implementate conform cu reglementarile in vigoare si va monitoriza 

progresul si calitatea implementarii lor; 

• Va monitoriza incontinuu progresul proiectelor cu privire la progresul facut pentru a atinge obiectivele si rezultatele fixate; 

• Va asigura transferul platilor catre Promotorii Proiectului si va monitoriza financiar ca proiectele sa foloseasca 

mecanisme de control si verificare bine fixate; 

• Va fi responsabil cu pregatirea si depunerea rapoartelor cu privire la nergulile elaborate urmand verificarile efectuate pe 

siteurile Promotorilor si se va asigura ca toate masurile adecvate si necesare sunt luate pentru a preveni neregulile, 

pentru a investiga eficient si prompt orice suspiciune de neregularitate; 

• Va efectua cel putin doua vizite de monitorizare pentru fiecare proiect pentru a verifica managementul si sitemele de 

control ale Promotorilor; 

• Va asigura existenta unui sistem IT pentru inregistrare si arhivare a inregistrarilor contabile ale fiecarui proiect si se va 

asigura ca Promotorii isi tin fie un sistem contabil separat sau o contabilitate adecvata pentru toate tranzactiile legate de 

proiect; 



• Se va asigura ca Promotorii isi duc la indeplinire responsabilitatile legate de vizibilitate si publicitate, conform prevederilor 

contractului. 

In conformitate cu Anexa I a contractului de finantare-Conditii Generale aplicabile contractului- si cu Manualul de 

Implementare, Operatorul Fondului se va asigura ca promotorii sunt informati despre conditiile specifice ale contractului , 

conditiile financiare si termenul limita pentru executie. 

Orice discrepanta intre obiective, rezultate, activitati, costuri si termene limita prevazute in Contractul de Finantare sunt 

acelea din rapoartele de progres si orice violare a termenelor si conditiilor stipulate in contractul de finantare identificate de 

Ofiterul de Proiect in procesul de implementare vor fi raportate Biroului Mecanismului Financiar si altor institutii relevante in 

supravegherea implementarii programului. In caz de abateri de la implementarea proiectului de la planificarea initiala sau in 

caz de neconformitate, ofiterul de proiect poate sa furnizeze promotorilor recomandari specifice. In schimb, promotorii 

proiectului sunt nevoiti sa implementeze fara intarziere recomandarile. 

Daca promotorii nu implementeaza recomandarile primite de la Operatorul Fondului in timpul procesului de monitorizare 

pentru a repara neconformitatea raportata sau pentru a corecta abaterile identificate, Operatorul Fondului va comunica asta 

Biroului Mecanismului Financiar si dupa analizarea situatiei va aplica prevederile contractuale cu privire la 

suspendarea/reducerea/terminarea contractului. 

1.3.2. Promotorii Proiectului 

• Se vor conforma cu toate prevederile contractului de finantare, cu legea nationala si a Uniunii Europene in vigoare; 

• Se va asigura ca proiectul este implementat cu cel mai inalt profesionalism si eficienta; 

• Va folosi fondurile doar in scopul proiectului pentru care contractul de finantare a fost incheiat; 

• Va fi exclusiv solidar cu elaborarea si implementarea proiectului, sau unde este cazul, cu elaborarea si implementarea 

proiectului in parteneriat cu Partenerii Proiectului, pentru a atinge obiectivele si indicatorii proiectului. 

• Va depune la Operatorul Fondului, in termenele si conditiile mentionate in contractul de finantare, notificarile si 

adaugarile la contractul de finantare, in cazuri justificate; 

• Va pregati si depune la Fondul Operator, in timpul stabilit, rapoartele temporare/finale tehnice si rapoartele financiare 

precum si rezumatul lunar; 

• Va furniza toate informatiile administrative, tehnice sau financiare legate de Proiect si documentele solicitate de 

Fondul Operator, Biroul Mecanismului Financiar sau orice alta organizatie relevanta; 



• Se va asigura ca toate masurile de vizibilitate si publicitate stipulate in contractul de finantare si in acest Manual sunt 

duse la indeplinire. 

• Va tine inregistrarile contabile folosind conturi analitice separate pentru acest proiect. Sistemul contabil va fi in 

concordanta cu legea nationala in vigoare. 

• Poate contracta un auditor extern sa pregateasca raportul de audit al proiectului in conformitate cu standardele de 

audit in vigoare. 

 

 

 

 

 

 

2. PROCEDURI DE ACHIZITIE APLICABILE 

2.1. Considerente generale 

Conform Reglementarii implementarii Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, legii nationale si a Unuiunii Europene cu 

privire la achizitii vor fi conforme la orice nivel in Programul de implementare si proiectele lui. 

Precum Promotorii proiectului primesc 100% din costurile eligibile ale proiectului ca si alocatie pentru proiect dintr-un program 

sub Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, acestia sunt constransi sa isi organizeze achizitia pentru proiectul respectiv 

conform cu legislatia nationala aplicabila in cazul achizitiilor. 

Cele mai inalte standarde etice vor fi observate in timpul achizitiei si executiei contractelor. Operatorul Programului va asigura 

aplicarea mijloacelor adecvate si eficiente pentru a preveni practicile ilegale sau de coruptie.Nicio oferta, cadou, plati sau 

beneficii de orice fel, care ar putea fi considerate fie direct sau indirect, practici ilegale sau de coruptie, de exemplu indemnuri sau 

recompense pentru acordarea sau executarea contractelor de achizitie, nu vor fi acceptate. 



Eligibilitatea costurilor proiectului intreprinseprin Programul "Combaterea Saraciei" este conditionala privind respectarea legii 

nationale si europene cu privire la achizitiile publice. 

2.2. Proceduri specifice aplicabile  

Pentru acordarea contractelor, Promotorii/ Partenerii vor aplica urmatoarele principii: 

• Non-discriminarea si tratamentul egal - asigura conditiile potrivite pentru o competitie reala prin fixarea si aplicarea, in 

orice moment in timpul procedurii de acordare a contractului, reguli identice, cerinte si criterii pentru toti operatorii 

economici. 

• Recunoasterea reciproca – accepta produsele, serviciile,muncile furnizate pe piata Uniunii Europene, diplome 

acceptate, certificate si alte documente emise de autoritati relevante din alte state, precum si specificatii tehnice 

echivalente acelora solicitate la nivel national. 

• Transparenta -  informeaza publicul cu privire la toate informatiile legate de furnizarea produselor si/sau la serviciile 

pentru acordarea contractului. 

• Proportionalitatea – asigura corelarea dintre obiectivul Promotorului, scopul contractului de achizitie publica si cerintele 

care trebuie indeplinite. 

• Eficienta in folosirea fondurilor publice – acordarea competitiva a contractelor de achizitie publica si folosirea criteriului 

care reflecta avantajele economice are propunerilor care sunt eficiente din punct de vedere al costului. 

• Responsabilitatea -  stabileste clar sarcinile si responsabilitatile personalului Promotorului implicat in procedura de 

achizitie publica pentru a asigura profesionalism, impartialitatesi independenta deciziilor luate in procesul de achizitie. 

In mod specific, achizitia in cadrul proiectelor finantate prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 poate fi efectuata 

de doua tipuri de beneficiari: 

1. Promotorii Proiectului ca si Institutie Publica/ Autoritate Contractanta – ca in articolul 8 al Ordonantei de Urgenta a 

Guvernului nr 34/2006 precum si ca entitati legale care indeplinesc conditiile stipulate in articolul 9, para c) si c-1, duc 

la indeplinire procedurile de achizitie in cadrul proiectelor implementate care se bazeaza pe Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr 34/2006 pentru acordarea contractelor de achizitie publica, aprobata cu modificari si completari prin 

Legea nr 337/2006, apoi modificata ai completata. 

2. Promotorii Proiectului ca Beneficiari Privati – duc la bun sfarsit procedurile de achizitie in cadrul proiectelor 

implementate in conformitate si bazate pe Ordinul Ministrului Fondurilor Europene 1120/2013 pentru aprobarea 

procedurii simplificate aplicata beneficiarilor privati in cadrul  proiectelor finantate de instrumente structurale , 

obiectivul "Convergenta" precum si proiecte finantate de Zona economica Europeana si Mecanisme Financiare 



Norvegiene pentru acordarea contractelor de furnizare, munci si servicii (Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr 

1120/2013). 

 

Tipul contractului                        Valoare estimata             Lege aplicabila 

                                            (EURO, excluzand TVA) 

 

Contracte de                      0-4.999                                    OMFE 1120/2013 

servicii                                5.000-30.000                          OMFE 1120/20013 

                                         30.000-207.000                        OMFE 1120/2013 

                                         >207.000                                  OUG 34/2006 

Furnizarea contractelor   0-4.999                                      OMFE 1120/2013 

                                        5.000-30.000                             OMFE 1120/2013 

                                        30.000-207.000                         OMFE 1120/2013 

                                       >207.000                                    OMFE 1120/2013 

Contracte de munca       0-4.999                                      OMFE 1120/2013 

                                       5.000-100.000                           OMFE 1120/2013 

                                       100.000-5.186.000                    OMFE 1120/2013 

                                       >5.186.000                                 OUG 34/2006 

 

Procedura aplicabila Promotorilor proiectului se aplica mutatis mutandis Prtenerilor Proiectului. 

 

Achizitiile facute din capitolul bugetului – Costurile indirecte vor fi scutite de aceasta procedura daca sunt costuri ale 

contractelor in progres la momentul semnarii contractului financiar ca de exemplu costuri legate de birou (curent, 

gaze, curatenie, incalzire), costuri administrative (telefon, fax, internet, mail etc). 

 

 

 

2.3 Roluri si responsabilitati in timpul procesului de achizitie  

 

2.3.1. Fondul Operator 



Fondul Operator va verifica conformarea cu reglementarile aplicabile ale achizitiilor  dintr-un punct de vedere administrativ astfel 

asigurandu-se ca Promotorii proiectului respecta cadrul national cu privire la achizitiile publice. 

Aceasta verificare va fi efectuata bazandu-se pe urmatoarele documente depuse de Promotor: 

• Procedura interna de achizitie, acolo unde se aplica; 

• Planul de achizitie a proiectului, detaliat pentru fiecare contract achizitionat; 

• Documente incluse in fisa de achizitie pentru fiecare contract: 

• Nota explicativa pentru valoarea estimata, 

• Nota explicativa pentru criteriul de calificare 

• Nota explicativa pentru criteriul de acordare, 

• Dovada publicitatii procedurii; dovada expedierii invitatiilor de participare la procedura de achizitie sau dovada postarii pe 

siteul web sau dovada anuntului in media procedurii de achizitie, 

• Documentatia pentru licitatie care include: foaia de date (informatii care se aplica  pentru ofertanti), specificatii tehnice, 

schita contractului si orice modificare la documentatia de licitatie: clarificari si liste erata (daca exista); 

• Orice alte documente (de exemplu extrase de cont) care pot fi solicitate in procedura verificarii administrative; 

• Orice alte comunicari relevante rezultate  inaintea depunerii licitatiilor; 

• Orice oferta tehnica sau financiara primita, 

• Rapoartele de evaluare si documentele care comunica rezultatele procedurii cu dovada expedierii; 

• Contractul (cu anexe) intre Promotor si ofertantul castigator, 

• Adaugari la contract cu documente suport (daca exista) 

• Rapoartele de receptie cu acceptarea partiala sau finala a bunurilor/ serviciilor/ lucrarilor. 

• Raportul lunar/ Rapoartele de progres/Raportul final. 

Fondul Operator  efectueaza verificari administrative ale licitatiei publica si verificari la fata locului in biroul principal al Promotorului in 

timpul vizitelor de monitorizare si a verificarilor aditionale. 

2.3.2 Proiectul promotor 

Promotorul Proiectului sau Partenerii Proiectului (daca exista), ca si entitate contractanta, va fi direct solidar cu 

valabilitatea si calitatea tehnica a procesului de achizitie. 

Principalele obligatii ale Promotorului sau ale Partenerilor Proiectului dupa cum prevede procesul de achizitie sunt; 



• Urmeaza toate fazele de achizitie publica asa cum au fost prevazute in normele legale prevazute, incluzand conluzia 

contractului de acizitie si va asigura managementul contractului, inclusiv platile bunurilor/serviciilor/lucrarilor achizitionate, 

astfel incat tabelul cronologic al implementarii Proiectului este conform; 

• Alege procedura de achizitie conform cu reglementarile aplicabile , asa cum au fost descrise mai sus in capitolul 2.2., 

• Depune la Fondul Operator: 

• Procedura interna de achizitie, acolo unde se aplica; 

• Planul de achizitie a proiectului, detaliat pentru fiecare proiect achizitionat; 

• Pentru fiecare contract, documentele inluse in fisa achizitiei cu doua zile lucratoare inainte de a fi produse; 

• Raportul Lunar / Rapoartele de Progres /  Raportul Final cu detalii si progresul procedurilor de achizitie si implementarea 

contractelor achizitionate; 

• Aplica si asigura conformitatea procesului de achizitie din proiect cu principiile  de non-discriminare si tratament egal, 

recunoastere reciproca, transparenta, proportionalitate, eficienta in folosirea fondurilor publice, responsabiliatatea, asa cum 

au fost descrise mai sus. 

• Se asigura ca nicun contract nu va fi acordat ofertantilor care, in timpul procedurii de achizitie se incadreaza intr-una din 

urmatoarele situatii: nu sunt conforme cu criteriul obligatoriu pentru participarea la procedura de achizitie; sunt subiectul unui 

conflict de interese; sunt vinovati de declaratii false furnizate in  informatiile solicitate de catre achizitor ca si conditie a 

participarii in procedura de achizitie sau esueaza in trimiterea informatiilor solicitate; trimit documentatia necesara dupa 

termenul limita; ofertele financiare si tehnice nu sunt conforme cu specificatiile tehnice. 

• Pastreaza toate documentele suport pentru procedurile de achizitie in hardcopy sau softcopy cel putin 5 ani de la finalizarea 

Proiectului. 

• Arhiveaza si tine disponibile documentele justificative pentru fiecare parte care are dreptul legal sa le solicite (auditorul 

proiectului, reprezentanti ai Fondului Operator, Biroul Mecanismului Financiar sau orice alta autoritate conform contractului de 

finantare). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI 

 

3.1 Costuri de eligibilitate 

3.1.1 Principii generale cu privire la eligibilitatea costurilor in proiecte 

 

In conformitate cu Regulamentul implementarii Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, costurile eligibile ale proiectului sunt 

acelea impuse de proiectul promotor care contine urmatoarele criterii: 

 -Ele sunt incluse intre prima si ultima data eligibile ale proiectului cum a fost specificat in contractul proiectului; 

 -Ele sunt conectate cu subiectul contractului proiectului si sunt indicate in bugetul estimativ al proiectului; 

 -Sunt proportionate si necesare implementarii proiectului. 

 -Ele trebuiesc folosite intr-un singur scop si anume acela de a atinge obiectivele proiectului si rezultatele asteptate, intr-o 

maniera compatibila cu principiile economiei, randamentului si eficientei. 

 -Ele sunt identificabile si verificabile, in special prin inregistrarea in contabilitatea proiectului promotor si fixate conform 

standardelor de contabilitate ale tarii unde proiectul promotor este stabilit si in concordanta cu principiile generale contabile 

acceptate. 

 -Se supun cerintelor taxei aplicabile si legislatiei sociale. 

 

Cheltuielile sunt considerate ca fiind suportate atunci cand costul a fost facturat, platit si subiectul livrat (in cazul unor bunuri) sau 

prestat (in cazul unor servicii sau lucrari). 



In mod exceptional, costurile in privinta carora o factura a fost emisa in luna finala de eligibilitate sunt de asemenea considerate a fi 

suportate in cadrul datelor eligibile in cazul in care costurile sunt platite in limita a 30 de zile inainte de data finala pentru eligibilitate. 

Supraincarcarile si deprecierea echipamentului sunt considerate a fi suportate cand sunt inregistrate in contabilitatea proiectului 

promotor. 

Contabilitatea interioara a proiectului promotor si procedurile de audit, trebuie sa permita reconcilierea directa a cheltuielilor si 

veniturilor declarate in privinta proiectului cu declaratiile contabile corespunzatoare si cu documentele suport. 

 

Toate documentele care certifica eligibilitatea costurilor sub un contract intre promotor si o a treia parte, trebuie sa aiba data 

perioadei eligibile a proiectului si bunurile/serviciile/lucrarile furnizate sa indeplineasca specificatiile tehnice si financiare stabilite in 

contract. 

 

3.1.2 Costuri directe eligibile 

 

Costuri directe eligibile sunt acele cheltuieli care sunt identificate de promotorul proiectului sau de partenerul proiectului in 

conformitate cu principiile contabile si regulile interne uzuale ca de exemplu cheltuieli specifice direct asociate cu implementarea 

proiectului si care pot fi,asadar, rezervate lui direct. In particular, urmatoarele cheltuieli directe pot fi eligibile cu conditia ca sa 

sastisfaca criteriul stabilit in  capitolul 3.1.1.  

 

3.1.2.1. Costurile personalului  

 

Costurile personalului se refera la costul personalului repartizat proiectului, cuprinzand salariile actuale plus incasari pentru asistenta 

sociala si alte costuri legale incluse in remuneratie, cu conditia ca aceasta sa corespunda promotorului proiectului si partenerului 

proiectului. Pentru fiecare membru al echipei salariul restituit este proportional cu timpul de lucru petrecut in proiect conform 

contractului/tabelului de evidenta a timpului de munca. 



 

3.1.2.2.Indemnizatii de calatorie si existenta 

 

Indemnizatia de calatorie si existenta va fi restituita personalului care face parte din proiect conform procedurilor  promotorului si 

partenerului in prociect cu privire la costuri de calatorie. 

 

3.1.2.3. Cheltuieli pentru echipament 

 

Costurile echipamentului nou sau la mana a doua va fi restituit cu conditia sa fie depreciat in conformitate cu principiile contabile 

acceptate in general aplicabile Proiectului Promotor si in general acceptate pentru elemente de acelasi fel. Doar portiunea deprecierii 

corespunzatoare duratei proiectului si rata intrebuintarii actuale  pentru scopurile proiectului pot fi luate in considerare de catre 

Programul Operator exceptie facand acolo unde categoria si/sau contextul intrebuintarii sale justifica tratamentul diferit de catre 

Programul operator. Aplicatia unor astfel de exceptii va fi reglata in acordul programului si se va supune regulilor aplicabile ajutorului 

de stat. 

 

3.1.2.4. Consumabile si provizii  

 

Costurile consumabilelor si al proviziilor sunt eligibile, cu conditia ca ele sa fie identificate si repartizate in proiect. 

 

 

3.1.2.5. Costuri impuse de alte contracte 



 

Costuri impuse de alte contracte decorate de catre un promotor de proiectin scopul de a duce la bun sfarsit proiectul, cu conditia ca 

premierea sa se supuna regulilor aplicabile ale achizitiilor publice. 

 

 

 

3.1.2.6.   Costuri rezultate direct din solicitari impuse de contractul proiectului pentru fiecare proiect in parte 

 

De exemplu: diseminarea informatiilor, evaluarea specifica a actiunii, controale financiare, traduceri, reproducerea si includerea 

costurilor oricaror servicii financiare 9in special costul garantiilor financiare). 

 

3.1.2.7. Terenuri si imobiliare 

 

Costul achizitionarii de imobiliare, aceasta insemnand cladiri construite sau in curs de dezvoltare si drepturile potrivite asupra 

terenului pe care sunt construite sau nu sunt construite, pot fi eligibile in urmatoarele conditii: 

 

a) ar trebui sa fie o legatura directa intre achizitionare si obiectivele proiectului; 

 

b) achizitionarea de imobiliare si/sau de teren poate sa nu reprezinte mai mult de 10% din costul total eligibil al proiectului, decat in 

cazul in care un procentaj mai mare este autorizat in mod clar in acest acord si legat de decizia de a premia aprobarea proiectului; 

 



c) un certificat va fi obtinut anterior cumpararii de la un evaluator calificat independent sau de la o entitate oficial autorizata care sa 

confirme ca pretul de achizitie nu depaseste pretul pietei si ca este scutit de orice obligatii in termeni de ipoteca si alte primejdii, mai 

ales in ceea ce priveste daune legate de poluare. In cazul achizitionarii de imobiliare certificatul trebuie sa confirme fie cum ca 

cladirea in cauza este in conformitate cu reglementarile nationale fie sa specifice ce nu este conform cu reglementarile nationale dar 

carepoate fi rectificat de Promotorul Proiectului in cadrul proiectului; 

 

d) imobiliarele si/sau terenul vor fi folosite in scopul si pentru perioada specificata in decizia de a premia aprobarea 

proiectului.Dreptul de proprietate trebuie transferat promotorului proiectului sau acelora in mod clar desemnati de catre promotorul 

proiectului in aplicatia proiectului ca fiind destinatarii imobiliarelor sau ai terenului, anterior indeplinirii proiectului.Imobilul sau terenul 

nu pot fi vandute, inchiriate sau ipotecate timp de 5 ani de la finalizarea proiectului, sau mai mult daca este stipulat in contractul 

proiectului. 

 

e) imobilul si/sau terenul pot fi folosite doar conform obiectivelor proiectului. In particular, cladirile pot fi folosite pentru a gazdui 

serviciile administratiei publice numai in cazul in care asemenea intrebuintare este conform cu obiectivul proiectului; 

 

f) achizitionarea imobilului si/sau a terenului va fi clar aprobata de catre Fondul Operator anterior achizitiei, fie in contractul 

proiectului sau printr-o decizie ulterioara. 

 

Restrictiile la care se face referire in paragraful (d) se aplica de asemenea la cladirile care sunt construite sau reconstruite printr-o 

contributie financiara de la Mecanismul Financiar 2009-2014. 

 

Cheltuiala pentru pregatirea si constructia site-ului care sunt esentiale pentru implementarea proiectului pot fi eligibile. 

 



Costul imobilului si/sau a terenului deja detinut, direct sau indirect, de catre Promotorul Proiectului, sau achizitionarea imobilului 

si/sau a terenului in proprietate, direct sau indirect, de catre partenerul proiectului sau o administratie publica, nu vor fi eligibile.Sub 

nicio forma imobilul si/sau terenul nu vor fi  achizitionate in scopuri speculative. Imobilul si/sau terenul nu vor fi primit o aprobare de 

donatie  nationala sau externa in ultimii 10 ani ceea ce ar da nastere la o dublare a finantarii. 

 

 

 

 

3.1.3 Costuri indirecte  

 

Costurile indirecte sunt acele costuri care nu pot fi atribuite direct proiectului si nu pot fi identificate de Promotor si/sau de Partenerii 

din proiect ca fiind direct atribuit proiectului, dar care pot fi identificate si justificate datorita sistemului contabil ca fiind in relatie 

directa cu costurile eligibile. Acestea pot sa nu includa costuri eligibile. Costurile indirecte ale proiectului vor reprezenta o distribuire 

corecta a costurilor generale ale promotorului proiectului sau ale partenerului proiectului. 

 

 Promotorul poate folosi pentru calcularea costurilor indirecte una din cele doua metode listate mai jos: 

 

•Metoda de calculare 1-bazata pe costuri indirecte actuale pentru acei promotori ai proiectului sau parteneri ai proiectului 
care folosesc un sistem de contabilitate analitic pentru a identifica costurile lor indirecte asa cum au fost descrise mai sus. 

 

 

•Metoda de calculare 2-promotorul Proiectului si Partenerii Proiectului pot opta pentru o rata precisa de pana la 20% din 

costurile sale totale directe eligibile, excluzand costurile sale directe eligibile pentru subcontractare si costurile resurselor 



devenite valabile datorita unor persoane terte care nu sunt folosite pe premizele unde Promotorul Proiectului implementeaza 
proiectul de exemplu costurile unui consultant si/sau expert care nu efectueaza o activitate conform legislatiei in vigoare.  

 

 

Metoda calcularii trebuie sa fie indicata in contractele pre-definite ale proiectului. 

 

Costurile indirecte sunt acele costuri pentru activitati, bunuri sau servicii de pe urma carora profita mai mult  de un proiect  si poate fi 

inclus partial in acest capitol. Aceasta categorie mai poate include,de exemplu, costurile legate de personalul administrativ/costurile 

executive ale utilitatilor/chiria/aprovizionare biroului. Pentru calcularea lor promotorul va folosi una din cele doua metode specificate 

mai sus. In cazul utilizarii primei metode de calculare promotorul trebuie sa furnizeze documente doveditoare ( facturi,chitante, etc) 

 

3.1.4. Dovada cheltuielilor 

 

Pentru a fi rambursate cheltuielile vor fi atribuite conform capitolelor corespunzatoare din buget, iar costurile rezultate de la 

promotorii proeictului si partenerii proeictului vor fi suportate de facturi doveditoare sau alternativ de documente contabile ale valorii 

echivalente justificative. 

Promotorul are posibilitatea sa aleaga sa contracteze audit extern pentru a justifica cheltuielile facute in perioada raportata.Un raport 

al unui auditor certificat si independent  care sa certifice cum ca respectivele costuri sunt in conformitate cu acest Acord, cu legea 

nationala si cu practicile contabile ale tarii proiectului partener, vor fi considerate ca fiind dovezi suficiente ale costurilor proiectului 

promotor sau proiectului partener a carui locatie initiala este intr un stat donator sau un stat beneficiar sau in organizatii inter-

guvernamentale. 

Costurile facturilor rezultate in ultimele trei luni ale proiectului sunt considerate ca fiind efectuate in cadrul perioadei eligibile daca 

sunt platite in limita a 30 de zile de la data terminarii proectului. Platile facute de catre promotor dupa aceasta perioada nu vor fi 

considerate eligibile. 



Raportul Financiar atasat la fiecare Raport de Progres va acoperi si detalia toate costurile rezultate din implementarea proiectului 

pentru fiecare capitol din buget. 

   

 

 

 

 

 

Tipuri de                           Exemple de documente suport                                                                            Documente care atesta plata 

Cheltuieli            

Cheltuieli cu                     Salarii:                                                                                                                     Ordine de plata          

personalul                       - Act administrativ (ordin, decizie, dipozitie, etc) pentru a forma echipa                 Carte de numerar 

                                         de proiect, cu urmatoarele informatii: nume, pozitia in cadrul echipei                   Chitanta, ordin de plata  

                                         de proiect (manager de proiect, asistent manager, manager financiar)          (pentru platile cu banii in mana) 

                                         si perioada angajarii                                                                                        Declaratie contabila care arata 

                                       -Notificare/adaugare/modificare administrativa a membrilor echipei;               transferurile si/sau retragerile. 

                                       -Contracte individuale de munca sau modificari la contractele de angajare 

                                       in conformitate cu legea aplicabila; 

                                       -Salarizare lunara cu calcularea sumelor solicitate a fi rambursate; 

                                       -Foi de timp aprobate de managerul proiectului; 

                                      -Conventii/contracte civile pentru servicii; 



                                      -Contractul copiei de autor; 

                -Contractele serviciilor finalizate cu autorizatii individuale; 

     -Salarizare (pregatita pentru proiect); 

                                     -factura (daca se aplica); 

    -Declaratie privind drepturile acordate si taxele retinute conform 

                                      legii in vigoare. 

Contributiile la securitatea sociala si cheltuielile legate de salariu: 

                       -Salarizarea centralizata; 

                       -Contributiile la CAS, CASS, contributii de anjare pentru accidente in munca si 

                         boli ocupationale. 

Calatorie si                 Documente generale:                                                                        -Ordine de plata/carte de numerar; 

subzistenta         Facturi  pentru taxa de drum;                                                chitanta, ordin de plata (pentru platile cu 

 Tipuri de           Voucherele instrumentelor                                                                     bani in mana); 

 indemnizatii ale      de pe feribot pod;                                                                    -Declaratie care arata transferurile si/sau retragerile.  

 costurilor            Facturi/vouchere privind taxele de parcare;                                  -Prevederea platii (pentru platile cu bani in mana); 

                            Bilete/bilete de calatorie                                                               -Declaratii bancare sau alta dovada de plata a  

Transportul cu masina privata :                                               facturii (plati electronice). 

 -Copie a hartii cu calatoriile vehicolului  aprobate prin proiect;  

-Factura taxei pentru combustibil; 



-Calatorie pentru a fi inclusa in ruta parcursa si numarul de kilomentri 

   parcursi; 

-Transportul aerian/cu trenul/pe cai navigabile; 

-Bilete de calatorie/vouchere (furnizate prin lege) 

-Ordin de deplasare; 

-Facturi interne sau externe (daca se aplica). 

-Transport cu autobuzul: 

-Ordin de deplasare; 

-Chitanta pentru taxa carburantului; 

- Facturi interne sau externe (daca se aplica); 

 

Tipuri de                                              Exemple de documente suport                                          Documente care atesta plata 

cheltuieli                        Resurse pentru  indemnizatie: 

                                     Ordin de plata 

                                     Cazare: 

                                     Factura externa sau interna cu numele persoanelor cazate; 

                                     Ordin de deplasare; 

                                     Pe zi; 

 



Costuri direct                Chirie (locatii, proprietate):                                                                  Ordine de plata / carte de numerar; 

relationate cu                Arenda / serviciu;                                                                                Factura, ordin de plata (pentru platile 

proiectul                        Factura externa si/sau interna emisa de                                             cu bani in mana); 

                                      vanzator, furnizor.                                                                             Declaratii care arata transferurile si/sau 

                                     Rata  contractului:                                                                               retragerile. Prevederea platilor  

               Programele contactului :  

Programele contractului cu ratele contractului;                                                                       (pentru platile cu         

 Facturi platite pentru ratele contractului;                                                                                      bani in  mana)     

Minutele primirii temporare/ finale (unde se aplica).                                                                  Declaratii bancare sau alta dovada a 

                                                                                                                                platii facturii (plati electronice).               

Costurile generale administarative sunt considerate costuri eligibile daca se bazeaza pe costurile actuale direct relationate cu 

implementarea proiectului si daca necesitatea acestor proiecte este dovedita. 

3.1.5. Costuri excluse 
 

                        Urmatoarele tipuri de cheltuieli nu sunt eligibile: 

 

• orice cheltuiala rezultata anterior aprobarii acordului de catre donatori 
• interesul pentru datorie, incasari pentru servicii datornice si incasari pentru plati intarziate 

• incasari pentru tranzactii financiare si alte costuri financiare complete, cu exceptia costurilor legate de conturile 

solicitate de catre sursa de finantare sau de Fondul Operator  
• masuri de precautie pentru pierderi sau pentru potentiale viitoare riscuri 

• pierderi pentru rata schimbului 

• TVA-ul care se recupereaza , conform masurilor de precautie legale in vigoare 



• costuri care sunt acoperite de alte surse 

• amenzi, penalizari, costuri pentru litigii 

• cheltuieli nesocotite si excesive 
 

Costurile excluse care sunt necesare pentru implementarea proiectului si orice costuri aditionale rezultate in timpul implementarii 

proiectului vor fi suportate exclusiv de promotori sau parteneri. 

 

Nota: Proecedura pentru plata TVA-ului 

 

Taxa pe valoare adaugata constituie un cost eligibil raportat la implementarea proiectului numai daca Proiectul Promotor nu poate 

recupera TVA-ul dupa cum urmeaza: 

• Daca promotorul/partenerul nu recupereaza TVA-ul, cheltuiala rezultata din TVA-ul nerecuperat este eligibila in cadrul 

proiectului. 
• Daca promotorul/partenerul este capabil sa recupereze TVA-ul, acesta va fi considerat ca un cost exclus in cadrul proiectului. 

• Daca TVA-ul este recuperat partial, numai partea nerecuperata este eligibila. 

 

Potrivit prevederii Ordinului Nr. 33/2012 Procedura de Certificare pentru declaratia deducerii TVA-ului pentru cheltuielile in solicitarea 

de plata, Promotorul are obligatia sa obtina „Certificatul pentru deducerea TVA-ului costrurilor conexe incluse in cererea de plata”. 

 

3.2. Cursul financiar al proiectului 
 

3.2.1 Deschiderea unui cont bancar si plati 
 



Pentru a conduce tranzactiile financiare privind Programul „Combaterea Saraciei” (RO 25) Promotorii si Partenerii sunt rugati sa 

deschida conturi in EURO  la o banca comerciala, in special dedicate proiectului.In acest sens Promotorul va completa formularul 

identificarii financiare si o va transmite Fondului Operator pentru verificare. 

Pentru proiecte implementate in parteneriat, platile vor fi transferate de catre Fondul Operator in contul bancar al Promotorului, iar 

Promotorul in limita a 5 zile de la primirea platii, va face plati mai departe catre Parteneri. In acest sens Promotorul este rugat sa 

trimita o notificare scrisa Partenerului/Partenerilor si Fondului Operator in care sa ii informeze despre sumele transferate in conturile 

partenerilor. Notificarea va fi insotita de o copie a dovezii platii si de extrasul bancar. 

 

Daca Promotorul nu transfera sumele stabilite, partenerii pot trimite o notificare scrisa atat Promotorului cat si Fondului Operator. 

 

Promotorul va accesa sistemul de plata a programului printr-o solicitare pentru plata in avans si prin mai multe solicitari pentru plati la 

intervale care sa nu depaseasca patru luni. 

 

Sumele solicitate si autorizate vor fi transferate in contul Promotorului de catre Fondul Operator. 

Toate sumele primite in cont vor fi exprimate in Euro si instrumentul platii folosite este in ordinul de plata. 

 

Solicitarea pentru plata in avans va fi trimisa dupa semnarea contractului de finantare.Solicitarea pentru plata va fi facuta la intervale 

de patru luni. Fondul Operator va verifica si autoriza platile in 15 zile lucratoare de la inregistrarea solicitarii pentru plata in avans si 

respectiv in 15 zile de la aprobarea raportului financiar corespunzator pentru solicitarile de plata. 

 

In mecanismul de solicitare a platii, care se aplica tuturor Promotorilor/Partenerilor, Fondul Operator va transfera costurile eligibile si 

TVA-ul care nu poate fi recuperat datorita regulilor in vigoare.Platile sunt inregistrate in sistemul de contabilitate, in conturi analitice 

separate pentru fiecare proiect.Orice interes sau datorie din suma totala platita Promotorului va fi mentionata in raportul financiar si 

va fi dedusa din plata finala.Costul activitatilor finantate prin proiecte trebuie sa fie sustinute prin documente suport pentru a 



demonstra ca acele cheltuieli au fost expuse si platite altfel   iar Fondul Operator nu pot valida aceste costuri ca fiind 

eligibile.Promotorii vor fi despagubiti cu sume validate de Fondul Operator ca fiind costuri eligbile. 

 

Contabilitatea proiectului va fi dusa la bun sfarsit separat in sistemul de contabilitate al Promotorului folosind conturi analitice 

separate pentru fiecare proiect ca sa reflecte sursele de finantare; dubla inregistrare trebuie sa fie conform cu legislatia 

nationala.Intrarile contabile trebuie sa fie identificate si verificate. Inregistrarile contabile separate  ale proiectului vor evidentia 

costurile si veniturile activitatilor din proiect pentru a identifica si verifica toate veniturile si cheltuielile proiectului printr-o balanta 

contabila finala.Costurile eligibile si costuri excluse trebuie sa fie inregistrate separat si prezentate separat pe toate facturile sau 

documentele de plata, care indica separat TVA-ul pentru costurile eligibile. 

 

Nota: 

 

Termenul asumat de Fondul Operator pentru procesarea raportului de progres este de 30 zile lucratoare de la data 

primirii.Daca este necesar Fondul Operator pot sa solicite Promotorilor sa trimita documente aditionale si clarificari si in 

acest caz termenul asumat pentru procesare poate fi intrerupt repetat dar fara sa depaseasca 10 zile lucratoare. 

 

Daca Promotorul nu trimite clarificarile si documentele solicitate  in timp util (maxim 2 zile lucratoare pentru fiecare 

solicitare), Fondul Operator poate sa respinga partial sau total  solicitarea platii. 

 

Incepand cu cea de a doua plata, Fondul Operator va retine suma care nu a fost cheltuita sau activitatile proiectului sau nu 

au fost efectuate si sume consecvente nu au fost cheltuite de Promotorul Proiectului in perioadele raportate anterior. 

Sumele retinute pot fi eliberate, in total sau partial in cadrul urmatoarei solicitari de plata sau dupa ce platile sunt facute sau 

activitatile sunt efectuate si platile corespunzatoare sunt facute. 

Raportul financiar final va depus in limita a 90 de zile de la completarea proiectului. 



3.2.2 Recuperarea platilor nejustificate 

Platile nejustificate vor fi recuperate de catre Fondul Operator in caz de neregularitati sau la sfarsitul proiectului daca costurile 

totale contractate si platite  de promotori pentru intregul contract reprezinta mai putin decat  cererile de plata deja platite. 

Trebuie Operatorul Fondului, ca rezultat al verificarii, sa raporteze neregularitati serioase in proiectul de management 

financiar, Operatorul va notifica Promotorul despre sumele care ar trebui recuperate de la promotor. 

Operatorul are dreptul sa suspende platile in oricare din urmatoarele cazuri: 

• Proiectul promotor nu a indeplinit prevederile Contractul Financiar in ceea ce priveste conditiile platilor; 

• Indicatiile credibile indica faptu ca progresul Proiectului nu este in concordanta cu Contractul de Finantare; 

• Rapoartele solicitate de Fondul Operator pentru Contractul de Finantare sau orice alta informatie solicitata care nu a fost 

furnizata de catre Proiectul Promotor sau contin informatii incomplete; 

• Acessul Fondului Operator si al institutiilor stipulate aici asa cum solicita Contractul de Finantare este restrictionat; 

• Managementul financiar al proiectului nu a fost conform cu principiile contabile generale acceptate; 

• Fondul Operator devine constient de cazurile suspectate sau actuale de neregularitati, sau asemenea cazuri nu au fost 

raportate adecvat , investigate sau remediate de catre Proiectul Promotor, conform Contractului de finantare; 

• Implementarea Proiectului este considerata ca fiind o violare a legii nationale sau europene; 

• O schimbare fundamentala a circumstantelor are loc si circumstantele spuse constituie o baza esentiala pentru primirea 

finantarii de la Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014; 

• Fondul Operator devine constient de vreo neprezentare a faptelor in orice informatie data de proiectul promotor care 

afecteaza direct sau indirect implementarea proiectului; 

• O procedura pentru corectarile financiare a fost deschisa, cum este detaliata in Contractul de finantare; 

• Orice alta obligatie stipulata in Contractul de Finantare nu este conforma cu Proiectul Promotor; 

• Platile pentru Proiect/Program au fost suspendate de catre Biroul Mecanismului Financiar sau orice alta institutie cuprinsa in 

Programul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014; 

Suspendarea datorita deficientelor serioase din managementul proiectului vor fi proportionate cu natura si gravitatea 

neregularitatii. Promotorul va fi indreptatit sa prezinte perspectivele sale inainte ca Fondul Operator sa hotarasca suspendarea 

platilor. Promotorul are dreptul sa depuna documente sau orice alte probe relevante pentru ca Operatorul sa revizuiasca decizia 

de suspendare. Daca Operatorul gaseste ca nu mai exista conditii aplicabile pentru suspendare, va decide sa reia platile catre 

Promotor. 



Fondul Operator poate face orice corectie financiara bazata pe criteriul inclus in Contractul de Finantare, formata din toata sau o 

parte din contributia furnizata pentru acest Contract. Operatorul de Fond poate face corectii financiare daca una dintre 

urmatoarele se aplica: 

• O ruptura serioasa a Contractului s-a intamplat, 

• O deficienta serioasa exista in sistemul de management si control al Proiectului, 

• Cheltuiala raportata intr-un raport financiar temporar sau in raportul final nu este conforma cu acest Contract  si nu a fost 

corectata anterior trimiterii notificarii corecturilor financiare de catre fondul Operator; 

• Proiectul promotor nu si a indeplinit obligatia sa de a investiga sau remedia neregularitatile, inaintea trimiterii notificarii 

corectiei financiare  aplicata de catre Fondul Operator; 

• S-a decis sa se aplice corecturile financiare de catre Biroul Mecanismului Financiar sau de catre oricare alta institutie 

responsabila din cadrl Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014. 

Pentru a determina suma corectarilor financiare, Fondul Operator va lua in calcul natura si gravitatea neregularitatii si extinderea 

implicatiilor financiare ale deficientelor gasite. 

Inainte de a lua o decizie cu privire la corectarile financiare, fondul Operator va notifica Promotorul proiectului de intentiile sale pentru 

a lua o asemena decizie. Notificarea va contura motivele deciziei si va indica sumele relevante. Promotorul Proiectului poate, in 

termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificarii sa furnizeze Fondului operator orice documente relevante pentru 

decizie.Decizia Fondului Operator de a aplica corectii financiare va contine motivele deciziei. 

Operator va stabili si individualiza, dupa verificarea plangerilor neregularitatilor, datornicul si obligatiile lui de plata, incercand sa afle 

neregularitatile si sa stabileasca pretentile bugetare. Promotorul este solicitat sa inregistreze in contabilitatesi sa plateasca voluntar 

sumele datorate in termen de 2 luni de la data confirmarii chitantei. Daca promotorul esueaza sa ramburseze cele la care s-a facut 

referire in termenul limita stabilit de Operator, ultimul poate sa mareasca sumele datorate prin adaugarea dobanzii de 0.02% pe zi. 

Dobanda pentru rata intarziata va acoperi perioada dintre expirarea termenului limita stabilit de Operator (exclusiv) si data platii 

actuale (inclusiv).Orice plata partiala va acoperi mai intai cresterire astfel stabilite. Daca proiectul este implementat si Promotorul nu 

va transfera taxa datorita platii voluntare, va fi recuperata prin deducere din plati. Daca costul eligibil validat este mai mic decat suma 

datorata, diferenta va fi dedusa din urmatoare plata. 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Procesul de monitorizare a proiectului 

Procesul de monitorizare a proiectului este facut de catre Fondul Operator pentru a urmari propriile sale obiective din proiect si 

prin urmare obiectivele specifice si obiectivul general al Programului "Combaterea Saraciei"(RO25) si sa asigure respectarea 

regulilor Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 si legea Europeana si cea nationala. Fondul Operator va monitoriza 

proiectele din punct de vedere administrativ, tehnic si financiar. 

Procesul de monitorizare a proiectului se va desfasura dupa cum urmeaza: 

Prin procesul de raportare: 

• Rezumat Lunar; 

• Rapoarte de progres (patru luni); 

• Raport final (la sfarsitul proiectului); 

      Prin proceduri de monitorizare specifice: 

• Vizite de monitorizare; 

• Verificari aditionale; 

      4.1.Raportarea procesului 

      Promotorii Proiectului vor pregati si depune la Fondul Operator urmatoarele rapoarte: 



     4.1.1 Rezumat Lunar 

Rezumatul lunar va fi pregatit de catre Promotor  si depus la Fondul Operator prin e-mail  in termen de 7 zile ale lunii urmatoare 

perioadei de raportare si va include un referat al activitatilor implementate in luna anterioara cu o focalizare pe activitatile efectuate, 

rezultatele obtinute si intarzieri posibile. Rezumatul lunar va fi depus electronic prin e-mail la: cerooperatorfond@deloittece.com. 

    4.1.2 Raportul de progres 

    Raportul de progres va fi pregatit de catre Promotor si trimis la Fondul Operator la fiecare 4 luni dupa semnarea contractului de 

finantare in termen de 15 zile lucratoare de la completarea fiecarei perioade raportate. Raportul de progres va contine urmatoarele: 

- Raportul tehnic de progres, inclusiv urmatoarele detalii: 

• Progresul activitatilor planificate; 

• Progresul si starea indicatorilor: de la ultimul raport pana astazi si valorile cumulative de la inceputul implementarii 

proiectului pana la data raportarii; 

• Descrierea rezultatelor si a livrarilor; 

• Probleme identificate in timpul perioadei de raportare si masuri de temperare; 

• Proceduri de achizitie; 

• Documente suport pentru activitatile efectuate in timpul perioadei de raportare. 

-Raportul financiar de progres, incluzand urmatoarele detalii: 

• Progresul financiar 

• Documente suport pentru activitatile desfasurate in timpul perioadei de raportare. 

In plus, impreuna cu fiecare Raport de Progres, Promotorii proiectului vor depune Cererea de plata pentru urmatoarea perioada de 

implementare. 

Raportul de Progres va fi semnat de catre reprezentantul lega al promotorului/ managerul de proiect si va fi depus electronic prin e-

mail. Raportul de progres va fi insotit de toate documentele suport necesare pentru a justifica progresul tehnic si financiar in timpul 

perioadei respective de raportare. 

Fondul Operator va plati Cererea de Plata insotita de raportul de Progres doar dupa aprobarea raportului de Progres. 



Raportul final este cerut pentru evaluarea finala a implementarii proiectului si are un rol cheie in identificarea costurilor eligibile totale 

ale proiectului. 

Raportul include toate activitatile si rezultatele, si toti indicatorii obtinuti in timpul intregii perioade de implementare a proiectului. 

Succesul implementarii proiectului se reflecta in atingerea indicatorilor furnizati in Contractul de Finantare. 

Promotorul va explica progresul obiectivului/scopului proiectului, in termenii atingerii indicatorilor furnizati in aplicatie. 

Raportul final, impreuna cu documentele suport, Cererea de plata finala, raportul de audit extern (daca se aplica) si raportul financiar 

vor fi depuse  la Promotor in maxim 90 de zile de la completarea implementarii proiectului. Raportul Final, Cererea de plata si 

raportul Financiar, vor fi completate electronic, listate, semnate si stampilate si vor fi depuse intr-o copie originala prin mail Fondului 

Operator. 

Daca dupa analizarea rapoartelor de progres Operatorul va solicita clarificari si documente suplimentare expertii in fonduri vor trimite 

o adresa/e-mail pentru clarificari. Promotorul este rugat sa trimita orice informatie solicitata in maxim 7 (sapte) zile calendaristice de 

la data solicitarii Fondului Operator. Operatorul isi rezerva dreptul de a aplica in timpul perioadei de implementare a proiectului, orice 

alt document necesar in procesul de verificare. 

4.1.3 Proceduri de monitorizare specifice 

Procedurile de monitorizare specifice includ: 

• Vizita de monitorizare (la fata locului) si 

• Verificari suplimentare pentru a monitoriza starea si progresul activitatilor descrise in proiect. 

Vizitele de monitorizare si verificarile suplimentare pot avea loc oricand in timpul implementarii proiectului si de asemenea dupa plata 

finala, pentru o perioada de cinci ani de la data finalizarii proiectului si pot include verificari ale aspectelor tehnice si financiare. 

Promotorul are obligatia sa puna la dispozitia echipei de monitorizare toate informatiile solicitate si sa furnizeze tot sprijinul necesar 

pentru verificarea operatiilor prin: 

• Asigurarea prezentei membrilor echipei de proiect. 

• Asigurarea acesului in locuri si spatii unde este implementat proiectul, 

• Asigurarea accesului la sisteme, inclusiv toate documentele legate de informatiile tehnice si financiare ale proiectului, 

• Asigurarea accesului la toate documentele originale, 



• Asigurarea spatiului adecvat pentru a efectua verificarile, 

• Asigurarea ca toti sub-contractorii vor garanta disponibilitatea materialelor si documentelor legate de proiect. 

Fondul Operator va manageria si implementa verificarea conform principiului managementului financiar, dupa cum urmeaza: 

• Verifica aprovizionarea produselor si serviciilor si verifica daca cheltuielile declarate de catre promotori pentru operatiuni au 

avut loc si sunt conforme cu Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, cu regulile europene si nationale; 

• Verifica existenta unui sistem de inregistrare si stocare in format electronic a informatiilor, a inregistrarilor contabile pentru 

fiecare operatiune si disponibilitatea lor; 

• Se asigura ca promotorii si celelalte organizatii implicate in operatiunile proiectului mentin un sistem contabil separat sau un 

cod contabi adecvat pentru toate tranzactiile cu privire la operatiuni potrivit regulilor contabile nationale; 

• Verifica conformarea cu regulile informatiilor si a publicitatii din Programul „Combaterea Saraciei”; 

• Verifica realitatea  cheltuielilor declarate; 

• Verifica daca achizitionarea bunurilor si serviciilor a fost facuta conform regulilor de achizitie aplicabile asa cum au fost 

detaliate in capitolul 2 – Proceduri de achizitie aplicabile; 

Promotorul are obligatia sa furnizeze echipei de verificare toate documentele administrative si financiare solicitate in original, sa 

furnizeze accesul la sistemele computerului si la toate documentele stocate in format electronic cu privire la managementul tehnic si 

financiar al proiectului. In timpul verificarii promotorul va asigura prezenta persoanelor imputernicite sa dea toate informatiile relevate. 

Celelalte probleme verificate in timpul vizitei de monitorizare/verificari suplimentare/vizite ad-hoc; 

• Sa verifice capacitatea de management a promotorului/proiectului de a implementa actiuni stabilite in aplicatie; 

• Sa verifice legalitatea, regularitatea operatiunilor financiare; 

• Sa verifice inregistrarile contabile ale tuturor tranzactiilor legate de proiect; 

• Sa verifice conformarea cu legislatia europeana si nationala publica in ceea ce priveste achizitiile; 

• Sa verifice obligatiile in ceea ce priveste vizibilitatea si publicitatea proiectului; 

• Sa verifice stadiul tehnic al proiectului conform cu obligatiile sale in contractul de finantare. 

In principiu verificarea ex-post se va concentra asupra: 

• Sustenabilitatea proiectului, potrivit contractului de finantare; 

• Atingerea indicatorilor dupa finalizarea proiectului; 



• Arhivarea documentelor proiectului; 

 

4.1.4 Vizitele de monitorizare (la fata locului) 

Vizitele de monitorizare sunt intalniri oficiale intre Promotor si reprezentantii Fondului Operator. Scopul acestor vizite este de a 

monitoriza implementarea activitatilor importante, sa furnizeze asistenta pentru a imbunatati implementarea, sa verifice conformitatea 

intre situatia descrisa in Rezumatul Lunar si Rapoartele de Progres si stadiu actual al implementarii proiectului. 

Vizitele de monitorizare sunt conduse de proiectul fondului Operator si ofiteri financiari. Prin vizitele de monitorizare urmatoarele 

aspecte vor fi verificate: 

• Acuratetea si realitatea informatiilor furnizate in rapoartele de progres, 

• Progresul muncii comparat su obiectivele propuse, 

• Continutul dosarului proiectului – documentele originale: documente suport tehnice relevante, documentele achizitiilor, 

documentele financiare. 

Scopul final al vizitelor de monitorizare este de a avea o identificare timpurie a problemelor posibile din timpul implementarii 

proiectului, de a face sugestii sau recomandari pentru masuri de remediere si de a remarca elementele de succes ale proiectului. 

Operatorul va face cel putin doua vizite in timpul implementarii proiectului. Promotorul va fi instiintat, in scris, de obicei cu cel putin 

trei zile lucratoare inainte de vizita de monitorizare. Daca promotorul informeaza Operatorul de nedisponibilitatea sa, Operatorul va 

lua in considerare replanificarea, iar promotorul va fi informat despre aceasta hotarare. 

Vizitele de monitorizare sunt indeplinite de catre ofiterii de proiect si cei financiari. Promotorul va asigura disponibilitatea echipei de 

proiect si va pregati documentatia si logistica locala pentru vizita de monitorizare. Dupa vizita de monitorizarepromotorul va primi o 

copie a raportului vizitei de monitorizare pregatit de catre echipa de monitorizare a operatorului. Raportul vizitei de monitorizare va 

include, dupa caz: scopul vizitei, concluziile, recomandarile/actiunile de corectaresi termenele limita propuse pentru a remedia 

posibilele probleme. De asemenea, daca exista inconsistente intre datele raportate de catre promotor in rapoartele de progres si 

situatia actuala, astfel de diferente vor fi notate in raportul de monitorizare a vizitei. 

4.1.5 Verificari suplimentare 



Verificarile suplimentare sunt de obicei efectuate daca probleme speciale au loc in implementarea proiectului, incertitudinisi sau 

situatii care solicita consultarea intre Operator si Promotor. Verificarile suplimentare pot avea loc in birourile Promotorului sau in 

sediul Operatorului bazandu-se pe informatii suplimentare  depuse de Promotor. Vizitele de monitorizare ad-hoc si verificarile 

suplimentare de birou sunt conduse proiectul fondului operator si/sau ofiterii financiari. 

Promotorul va fi instiintat, in scris de obicei cu 3 zile lucratoare inainte de data planificata a verificarii suplimentare. 

Verificarile suplimentare sunt indeplinite de ofiterii proiectului si/ sau ofiterii financiari. 

Daca verificarea suplimentara are loc in birourile Promotorului, acesta va asigura disponibilitatea echipei de proiect si va pregati 

documentatia si logistica locala pentru verificarea suplimentara/ vizitele ad-hoc de monitorizare. Dupa verificarea aditionala 

promotorul va primi o copie a raportului vizitei de monitorizare ad-hoc  pregatita de echipa de monitorizare. Raportul vizitei de 

monitorizare ad-hoc va include, dupa  caz: scopul vizitei, concluziile, recomandarile/ actiunile de corectare si termenele limita 

propuse pentru remedierea posibilelor probleme. De asemena daca exista inconsistente intre datele raportate de Promotor in 

rapoartele de progres si situatia actuala, asemenea diferente vor fi notate in vizita de monitorizare ad-hoc. 

Verificarile suplimentare de birou vor fi efectuate la sediul Operatorului. Promotorului i se va cere in scris sa depuna informatii 

suplimentare pentru a clarifica aspecte legate de implementarea proiectului. Informatiile suplimentare vor fi depuse de Promotor in 3 

zile lucratoare de catre Promotor de la primirea solicitarii pentru informatiile suplimentare. 

Dupa efectuarea verificarilor suplimentare Operatorul va pregati Raportul verificarilor suplimentare. Promotorul va primi o copie a 

raportului. Raportul verificarilor suplimentare va include, dupa caz: scopul verificarilor suplimentare, concluziile, recomandarile/ 

actiunile de corectare si termenele limita pentru remedierea posibilelor probleme. 

5. Modificarea contractelor de finantare 

Dupa semnarea contractului, prevederile contractului pot fi modificate fara sa afecteze scopul principal al proiectului. Schimbarile 

contractului de finanatare pot fi indeplinite fie prin notificari sau prin adaugari. Majoritatea schimbarilor solicita acordul ambelor parti. 

Ca si exceptie, modificarile la contractele de finantare datorate schimbarilor in legislatia nationala si europeana, vor fi facute de catre 

Operator, fara a cere consimtamantul Promotorului. 

Modificarile la contractul de finantare pot fi initiate de parti, doar in timpul perioadei de implementare a proiectului. Toate schimbarile 

trebuie sa fie corespunzator justificate. 



Operatorul isi rezerva dreptul de a aproba sau nu solicitarile Promotorului pentru modificarea contractului. Operatorul are obligatia sa 

justifice respingerea modificarii contractului. 

5.1 Notificare 

Promotorul este rugat sa notifice in scris Operatorul, nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la data modificarii in urmatoarele cazuri: 

a) Schimbarea adresi sau a biroului inregistrat; 

b) Schimbarea contului proiectului; 

c) Inlocuirea reprezentantului legal; 

d) Intalnire/ schimbarea oricarui membru a echipei de proiect. Promotorul trebuie sa dezvaluie numele si detaliile de contact  ale 

persoanei nominalizate si sa trimita un CV; 

e) Schimbari in bugetul proiectului realocari intre capitolele bugetului, care implica o variatie de mai putin de 10%  din suma 

stipulata in contractul acordat. Aceste schimbari vor fi cumulate. Cand valoarea cumulata a oscilatiilor  pe capitol depaseste 

10%, realocarile urmatoare vor fi facute prin adaugare. 

f) Schimbarile liniilor bugetare in acelasi capitol bugetar; 

g) Schimbari in tabelul cronologic al implementarii care nu afecteaza durata generala a proiectului; 

h) Schimbari ale organizatiilor partenere in proiect. 

Aceste schimbari pot fi facute doar cu acordul scris al Operatorului. Notificarea va fi insotita de documente suport care demonstreaza 

necesitatea operarii schimbarilor. Ar trebui observat ca experienta profesionala a persoanelor propuse sa inlocuiasca ceilalti membrii 

ai echipei, trebuie sa fie cel putin echivalenta cu experienta profesionala a acelora care pleaca din proiect. In functie de subiectul 

notificarii, promotorul este rugat sa depuna diverse documente ca de exemplu: 

• Certificat fiscal nou inregistrat; 

• Formular nou de Identificare Financiara; 

• Nume si date de contact ale reprezentantului legal; 

• Buget revizuit; 

• CV-urile membrilor echipei; 

• Sectiuni revizuite din Formularul de Aplicatie; 

Notificarea trebuie sa fie semnata si stampilata de reprezentantul legal/managerul proiectului, inregistrate cu promotorul si depuse 

prin fax sau e-mail Operatorului. Operatorul va comunica promotorului aprobarea sau respingerea notificarii prin fax/e-mail in limita a 



7 zile lucratoare de la inregistrare. Dupa analizarea notificarilor si a documentelor suport, Operatorul poate solicita clarificari sau 

poate respinge cu justificare notificarile. 

Notificarile aprobate vor intra in vigoare incepand cu data inregistrarii si a depunerii de catre Promotor la Fondul Operator. 

5.2 Adaugare 

 In anumite cazuri, Promotorul este solicitat sa depuna o adaugare solicitata cu justificare explicita si detaliata a motivelor care au 

condus la aceasta. Exemple de situatii care ar putea solicita completarea cu o adaugare: 

a) Orice schimbare in buget intre capitole, care depasesc 10% din fiecare capitol afectat, exceptie facand costurile indirecte care 

nu pot fi marite; 

b) Schimbari in realocarile bugetului proiectului intre capitolele bugetului, implicand o variatie de mai putin de 10% din suma 

stipulata in contractul acordat; in cazuri unde suma cumulata a variatiilor per capitol depaseste 10%. 

c) Includerea activitatilor noi eligibile care contribuie la indeplinirea obiectivelor si rezultatelor specifice ale proiectului fara 

suplimentarea costurilor totale eligibile ale proiectului; 

d) Schimbarea perioadei de implementare a proiectului. 

 

Durata implementarii proiectului poate fi extinsa cu consimtamantul Fondului Operator, dar nu poate depasi data de 30 Aprilie 

2017. Durata poate fi extinsa in urmatoarele conditii: cauza care genereaza intarzieri nu poate fi atribuita doar Promotorului; 

prelungirea implementarii proiectului conduce la atingerea scopurilor proiectului; forta majora. 

Orice solicitare de a modifica contractul de finantare prin adaugare trebuie sa fie depusa la Operator, in cursul a cel putin 60 de 

zile calendaristice inainte de finalizarea proiectului. 

Orice solicitare de adaugare trebuie sa fie semnata si stampilata de catre reprezentantul legal/ managerul proiectului si depusa 

pentru aprobare cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data la care Promotorul isi doreste sa aiba loc schimbarile. 

Cererea va detalia motivele pentru care adaugarea este solicitata si justificarea potrivita si argumentele vor fi date in favoarea 

modificarii propuse. Modificarea propusa nu ar trebui sa afecteze scopul proiectului nici sa sporeasca bugetul total eligibil. 

Modificarea solicitata va fi insotita de toate documentele suport (sectiuni revizuite ale aplicatiei , noul buget al proiectului, noul 

tabel cronologic si alte documente suport care ar putea fi necesare). 



Fondul Operator va analiza adaugarea si documentele suport si va comunica promotorului aprobarea sau respingerea adaugarii 

prin fax / e-mail in termen de 14 zile calendaristice de la inregistrare. In aceasta perioada Operatorul poate solicita clarificari 

si/sau informatii suplimentare sau documente pentru a sustine aprobarea adaugarii. 

In cazul aprobarii  solicitarii adaugarii Fondul Operator va initia modificarea contractului de finantare si va trimite promotorului 

adaugarea semnata la Contractul de Finantare in doua originale cu scrisoarea de aprobare. 

Adaugarea trebuie semnata si stampilata de reprezentantul legal al Promotorului/ managerul de proiect. Un original va fi pastrat 

de catre Promotor si unul va fi inapoiat Fondului operator. 

NOTA  

Daca schimbarile solicitate afecteaza obiectivul general, obiectivele specifice sau scopul realocarilor dintre capitolele 

bugetare cu mai mult de 10%, adaugarea va fi depusa aprobarii directe a Biroului Mecanismului Financiar. 

Ultima solicitare pentru schimbarea contractului va fi depusa, cu cel putin 60 de zile calendaristice inainte de ultima zi a 

implementarii proiectului. 

 

6. Masuri de informare si publicitate 

Conform contractului de finantare, Articolul 3 -  Vizibilitate si publicitate in cadrul programului, Conditii Generale ale Contractului, 

Promotorul si proiectul Promotor vor disemina informatiile despre proiect unei audiente mai mari, la nivel national, regional sau local. 

Toate informatiile si materialele publicitare legate de proiect si Mecanismul financiar Norvegian 2009-2014 vor fi in corcondatnta cu 

Regulile de Identitate Vizuala asa cum au fost stipulate in Manualul de Comunicare si Design. Acest manual furnizeaza indrumare si 

sfaturi despre cum se duce la bun sfarsit cel mai bine activitatile de informare si publicitate pentru programele si proiectele finantate 

de  alocatiile din  Zona Economica Europeana si Norvegia. 

Cerintele obligatorii cu privire la activitatile de comunicare sunt subliniate in Cerintele de Informare si Publicitate cum au fost stabilite 

in Anexa 4 a Reglementarilor implementarii Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 si celui din Zona Economica Europeana, 

si atasate la acest manual. 



Regulile stabilite in  Anexa 4 a Reglementarilor implementarii Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 si a Zonei Europene 

Economice si in Manualul de Comunicare si Design se refera la cerintele tehnice cu privire la dezvolatarea si implementarea Planului 

de Publicitate si intrebuintarea logo-urilor, a brosurilor, a posterelor, a publicatiilor, a site-urilor web sau a materialelor audio-vizuale. 

   6.1 Rolul si responsabilitatea in implementarea activitatilor de vizibilitate si publicitate 

Fondul operator va monitoriza conformarea cu regulile si reglementarile cu privire la vizibilitate stabilitae de Mecansimul Financiar 

Norvegian 2009-2014. Asa cum am mentionat inainte, responsabilitatile Promotorului in ceea ce priveste vizibilitatea si publicitatea 

sunt furnizate in Articolul 3 al Conditiilor Generale la Contractul de finantare si in Anexa 4 la Reglementarea implementarii 

Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014. 

Potrivit acestor documente, Promotorii proiectului sunt responsabili sa: 

• Dezvolte si implementeze Planul de Publicitate pentru proiect; 

• Sa informeze publicul despre proiectul dezvoltat prin „Alinarea Saraciei” (RO25) finantat de Mecanismul Financiar Norvegian 

2009-2014. 

• Sa mentioneze ca proiectul este direct finantat prin Programul „Combaterea Saraciei” (RO25) sub Mecanismul Financiar 

Norvegian 2009-2014; 

• Sa includa in proiect un minimum de masuri de informare si publicitate, cum ar fi: publicarea unui comunicat de presaintr-un 

ziar national/regional despre lansarea proiectului si un comunicat de presa pentru inchiderea proiectului cu mentionarea 

rezultatelor proiectului; sa posteze bannere sau postere despre proiectinsertia pe materiale suport a elementelor de identitate 

vizuala obligatorii; sa organizeze cel putin un eveniment in care sa promoveze proiectul, de exemplu, o conferinta de presa, 

un seminar, etc 

Fondul Operator va coopera cu Biroul Mecanismului Financiar cu privire la diseminarea informatiilor in programul „Alinarea 

Saraciei” (RO25). Un site web dedicat programului va fi dezvoltat si va contine informatii detaliate relevante pentru 

implementarea proiectului si poate de asemenea sa includa materiale printate (brosuri, flyere), comunicate de presa, articole, 

interviuri etc. Promotorii pot fi rugati sa depuna materiale publicitare pentru a fi publicate pe acest site web. 

   6.2 Reguli de vizibilitate si comunicare 

  Toate materialele obtinute prin proiecte vor evidentia sprijinul financiar frunizat de Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 

prin Programul „Combaterea Saraciei” (RO25). 



Urmatoarea declaratie este obligatorie: 

In engleza: 

Sustinut de fonduri acordate de Norvegia prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, in cadrul Programului „Combaterea 

Saraciei” (RO25). 

     In romana:  

Proiect sustinut din fonduri acordate de catre Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 in cadrul                                          

Programului „Combatera Saraciei” (RO25) 

Aceasta declaratie va fi introdusa sub diverse forme (scrise sau audio) depinzand de tipul materialului produs. 

Cand emit comunicarile catre media, cum ar fi conferintele de presa sau invitatiile la evenimente Promotorii ar trebui sa 

indeplineasca urmatoarele reguli: 

• Sa mentioneze sursa de finantare a proiectului: 

 

Proiect finantat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 in Cadrul Programului „Combaterea Saraciei” (Ro25)/ A 

project financed by the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 in the framework of „Poverty Alleviation” (RO25); 

 

• Sa introduca logo-ul fondurilor norvegiene 2009-2014, pe prima pagina, dreapta sus; 

• Sa foloseasca logo-ul proiectului  promotor si optional pe cel al pertenerilor in partea de jos a materialelor; 

• Sa mentioneze titlul proiectului si suma finantata; 

• Sa introduca urmatoarea declaratie: „Pentru informatii oficiale despre Zona Economica Europeana  si fondurile norvegiene va 

rugam sa accesati  www.eeagrants.org”, localizat in partea de jos a comunicarii. 

In publicatii – ca de exemplu carti, brosuri, buletine informative, flyere, materiale de instruire promotorul va include urmatoarele: 

• Sursa de finantare a proiectului: 

 

Proiect finantat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 in Cadrul Programului „Combaterea Saraciei” (Ro25)/ A 

project financed by the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 in the framework of „Poverty Alleviation” (RO25); 



• Logo-ul Fondurilor Norvegiene 2009-2014; 

• Textul: 

Acest material nu reprezinta neaparat pozitia oficiala a Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014; 

 

• Redactorul materialului; 

• Data publicarii (luna, an). 

• Site-uri recomandate www.eeagrants.org si site-ul proiectului (daca se aplica). 

In posterele pentru promovarea evenimentelor si activitatilor din proiect promotorul va include  urmatoarele: 

• Sursa de finantare a proiectului: 

 

Proiect finantat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 in Cadrul Programului „Combaterea Saraciei” (Ro25)/ A   project 

financed by the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 in the framework of „Poverty Alleviation” (RO25); 

• Logo-ul Fondurilor Norvegiene 2009-2014; 

• Textul: 

Acest material nu reprezinta neaparat pozitia oficiala a Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014; 

 

• Logo-ul proiectului promotor si optional al partenerilor  in partea de jos a materialelor; 

• Site-uri recomandate www.eeagrants.org si site-ul proiectului (daca se aplica). 

In cazul bannerelor sau panourilor exista materiale de interior sau exterior (capace, panouri) iar promotorul va include urmatoarele: 

•Logo-ul Fondurilor Norvegiene 2009-2014, pe prima pagina, dreapta sus; 
•Logo-ul proiectului promotor si optional al partenerilor in partea de jos a materialelor 

•Titlul proiectului si/sau sloganul, acolo unde se aplica. 

•Siteuri recomandate www.eeagrants.org si siteul web al proiectului (daca se aplica) 
 



In cazul materialelor electronice -siteuri web, buletine informative promotorul va include urmatoarele: 

•Logo-ul Fondurilor Norvegiene 2009-2014, pe prima pagina, dreapta sus; 

•Logo-ul proiectului promotor si optional al partenerilor in partea de jos a materialelor 

•Textul: 
Acest material nu reprezinta neaparat pozitia oficiala a Mecanismului Financiar European 2009-2014; 

 

•Logo-ul proiectului promotor si optional al partenerilor in partea de jos a materialelor 
•Titlul proiectului si/sau sloganul, acolo unde se aplica. 

 

In cazul siteurilor web sau sectiunilor lui dedicate proiectului, promotorul va include urmatoarele: 

 

•Logo-ul Fondurilor Norvegiene 2009-2014, pe prima pagina, dreapta sus; 

•Textul: 
Acest material nu reprezinta neaparat pozitia oficiala a Mecanismului Financiar European 2009-2014; 

•Declaratia 
Pentru informatii despre Zona Economica Europeana si Fonduri Norvegiene va rugam sa accesati www.eeagrants.org localizat in 

partea de jos a comunicarii. 

•Logo-ul proiectului promotor si optional al partenerilor in partea de jos a materialelor;  
 

In cazul prezentarilor audio-video-radio si TV promotorul va include urmatoarele: 

• Sa mentioneze sursa de finantare a proiectului: Proiect Finantat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 in cadrul 

Programului „Combaterea Saraciei" (RO25)/ A project financed by the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 in the 
framework of "Poverty Alleviation" (RO25); 

• Sa introduca logo-ul Fonduri Norvegiene 2009-2014, pe prima pagina, dreapta sus; 

• www.eeagrants.org website; 

• Sa introduca preavizul : Acest material nu reprezinta neaparat pozitia oficiala a Mecanismului Financiar European 2009-2014; 



• Sa foloseasca logo-ul proiectului promotor si optional pe cel al partenerilor in partea de jos a materialelor; 

 
In cazul video-urilor postate pe diverse platforme online (de exemplu  You Tube), promotorul ar trebui sa mentioneze in material 
sursa de finantare si titlul proiectului in care a fost facut materialul. 

Materialele promotionale  neincluse in categoriile anterioare (dosare, stilouri, cani, camasi) vor avea urmatoarele intrari, depinzand 
de marimea si spatiul disponibil: 

• Sursa de finantare a proiectului: 
 
Proiect finantat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 in Cadrul Programului „Combaterea Saraciei” (Ro25)/ A   

project financed by the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 in the framework of „Poverty Alleviation” (RO25); 

 

• Siteuri web recomandate www.eeagrants.org si siteul proiectului (daca se aplica). 

• Titlul proiectului 

• Logo-ul proiectului promotor si optional cel al partenerilor in partea de jos a materialelor; 

Daca spatiul nu permite , promotorul trebuie sa foloseasca logo-ul Fondurilor Norvegiene 2009-2014, sau siteul web 

www.eeagrants.org. 

In caz de achizitionare a unui teren sau cladiri prin proiect spatiile trebuie sa fie marcate cu un semn/poster provizoriu care vor 

include urmatoarele elemente: 

• Logo-ul Fondurilor Norvegiene 2009-2014: 

• Titlul Proiectului: 

 

Nu mai tarziu de 6 luni de la terminarea proiectului, panoul va fi temporar inlocuit de o placa permanenta, care va include aceleasi 

articole. Toate bunurile fixate achizitionate in proiect vor fi marcate cu etichete care vor contine articolele listate in acest capitol. 

Log-urile folosite pot fi downlodate de pe siteul web www.eea grants.org. Pentru detalii tehnice despre implementarea materialelor de 

comunicare  si formatele si modelele recomandate, va rugam sa vedeti „Manualul vizibilitatii si comunicarii Fondurilor Zonei 

economice Europene 2009-2014”, disponibil pe site-ul web: http://eeagrants.org/date despre rezultate/rezumatul 

rezultatelor/documente/instrumente pentru program/sabloane de comunicare/manual de comunicare si nota pentru ghid/manual de 

comunicare si design  



Toate materialele de vizibilitate vor fi trimise de catre Promotor prin e-mail Fondului Operator pentru aprobare inainte de 

printarea trimiterea lor in presa.  

Comunicatul de presa va fi trimis cu cel putin cu cel putin trei zile inainte de evenimente. Toate celelalte materiale de vizibilitate 

trebuie depuse Fondului operator pentru aprobarea in Romana/Engleza (limba minoritatii si – unde se aplica) inainte de a fi folosite 

de Promotor. 

 

7. Neregularitati 

7.1. Neregularitate 

Conform „Reglementarii implementarii Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014”, Acordul cu privire la Implementarea 

Programului de combatere a Saraciei (RO25) si Conditia Generala la Contractul de Finantare o neregularitate ar insemna o 

incalcare a: 

(a) Contractului de Finantare; 

(b) Orice prevedere a legii Uniunii Europene; 

Potrivit legii Uniunii europene (Articolul 2 punctul 7 al Reglementarii Consiliului (EC) Nr. 1083/2006, cu modificarile ulterioare), 

neregularitatea este definita ca orice violare a unei prevederi a legii Uniunii Europene printr-un operator care are, sau ar 

putea avea efect asupra prejudiciului adus bugetului general al Uniunii Europene prin pretinderea unor cheltuieli improprii. 

(c) Orice prevedere a legii nationale a Statului Beneficiar, 

Neregularitatile din punct de vedere al legii nationale aplicabile (articolul 2 paragraful (1) litera a) a Ordonantei Nr. 66/2011, 

modificat si completat) se considera orice deviatie de la legalitate, regularitate si comformitate a prevederilor legii nationale 

si/sau europene si a prevederilor contractului de finantare care dauneaza sau ar putea dauna bugetului Uniunii 

Europene/bugetelor publice si/sau fondurilor nationale publice. 

Care ar putea afecta sau prejudicia implementarea Proiectului/Programului, de exemplu costuri disproportionate nejustificate sau 

reducerea sau pierderea finantarii Proiectului. 

Este responsabilitatea Promotorului Proiectului sa faca orice efor posibil sa previna, sa detecteze si sa anuleze efectul in orice caz 

de neregularitate, atat cele cu intentie cat si cele fara intentie. In mod similar, Fondul Operator va investiga prompt si eficient orice 

caz de nergularitate suspectat sau actual. 



In caz de neregularitati, Fondul Operator va lua in considerare seriozitatea neregularitatii si va decide: 

• Sa rezilieze proiectul si contractul si sa solicite rambursarea intregii sau unei parti din finantarea deja platita Proiectului 

Promotor, 

• Sa permita continuarea proiectului dar sa aplice o corectie financiara proportionata, 

• Sa nu intreprinda nimic. 

 

Neregularitatea neintentionata este o actiune a unei persoane implicata in program/proiect care este neglijenta cu indeplinirea 

sarcinilor sau in majoritatea cazurilor, rezulta o violare a procedurilor. Neregularitatea neintentionata face referire la greselile si 

erorile cauzate de neglijenta; violarea fara intentie a procedurilor nationale aplicabile. 

O neregularitate intentionata este un act intentionat sau o omitere intentionata legat de: 

• Intrebuintarea sau prezentarea unor declaratii sau documente false, gresite sau incomplete, micsorarea resurselor 

bugetului general al comunitatilor Europene si bugetului statului; 

• Ascunderea informatiilor cu privire la violarea unei obligatii specifice cu acelasi efect aratat mai sus; 

• Alocarea/achizitionarea unor fonduri neadecvate; 

• Cheltuirea eronata a fondurilor. 

Responsabilitatile la care Promotorii Proiectului au facut referire in ceea ce priveste neregularitatile sunt incluse si detaliate in 

Conditiile Generale ale fiecarui Contract de Finantare. 

 

 

 

 

 

 



8. Anexe 

 

Anexa 1 – Cererea de plata 

Anexa 2 – Raportul Financiar 

Anexa 3 – rezumatul Lunar 

Anexa 4 – Raportul Tehnic de Progres 

Anexa 5 – Formular de notificare 

Anexa 6 – Formular de modificare a bugetului 

Anexa 7 – Plan de achizitionare  
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