
 
 

 
 
 
 

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”  
finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

 

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) 
Strada Eugeniu Carada nr. 1, et.3, sector 3, București, România 

Tel/Fax: (0040) 021 315 34 15; E-mail: office@frds.ro;   
Web: www.frds.ro 

 

CORRIGENDUM NR. 1  

la documentele apelului restrâns “REDUCEREA SĂRĂCIEI”,  
lansat în data de 06.12.2018 

 
Pentru apelul restrâns “Reducerea sărăciei”, se operează următoarele modificări în documentele de apel: 
 
I. ÎN TEXTUL APELULUI: 

 

Text inițial Text modificat 

Pagina nr. 1: 

Termenul limită de depunere a proiectelor: 28 martie 20191 

Pagina nr. 1: 

Termenul limită de depunere a proiectelor: 8 mai 2019 

 
În secțiunea 2.1. Rezultate așteptate, tabelul se modifică și devine: 
 

Număr Rezultate așteptate ale 
programului 

Indicator Unitate  
de măsură 

Sursă de verificare Valoare țintă la 
nivel de program 

Outcome2 4 Creșterea utilizării serviciilor 
sociale3 de către grupurile 
defavorizate 

Număr de persoane din grupuri 
vulnerabile care au primit servicii 
sociale personalizate (pe parcursul 
implementării proiectului, datele vor fi 

Număr Înregistrări PP 15.000 

                                                           
1 Modificarea datei limită de depunere a propunerilor de proiecte se operează identic în toate locurile în care este menționată și în toate documentele aferente apelului, 

după caz. 
2 Efecte ale unei intervenții, pe termen scurt sau mediu, asupra grupurilor țintă sau asupra beneficiarilor finali. 
3 Termenul este folosit în sens larg și include atât servicii sociale definite conform legislației naționale, cât și servicii în domeniile educație, sănătate, ocupare, locuire, 

care contribuie la atingerea obiectivelor apelului.  

mailto:office@frds.ro
http://www.frds.ro/
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raportate dezagregat, în funcție de 
apartenența la gen și etnia romă4) 

Nivelul de satisfacție în raport cu 
serviciile furnizate 

Scală 1-10 Rezultate culese de 
PP prin studii/ 
sondaje de opinie  

6,5 

Output5 4.1 Modele de intervenție în lucrul 
cu grupurile vulnerabile 

Număr de modele de intervenție 
aplicate în lucrul cu grupurile 
vulnerabile 

Număr Înregistrări PP 5 

Output 4.2 Servicii sociale furnizate pentru 
persoane din grupurile 
vulnerabile la nivel local  

Număr de orașe/ comune în care  au 
fost furnizate servicii sociale 

Număr Înregistrări PP 200 

Outcome 
activități 
bilaterale  

Creșterea colaborării între 
entitățile din Statul Beneficiar și 
cele din Statele Donatoare 
implicate în program 

Nivelul de satisfacție privind 
parteneriatul (date raportate 
dezagregat, în funcție de apartenența 
la Statul Beneficiar sau Statul 
Donator) 

Scală 1-7 Rezultate culese de 
reprezentanții OMF 
prin studii /sondaje de 
opinie 

≥ 4.5, și o creștere 
față de valoarea 

inițială 

Nivelul de încredere între entitățile din 
Statul Beneficiar și Statele Donatoare, 
care cooperează (date raportate 
dezagregat, în funcție de apartenența 
la Statul Beneficiar sau Statul 
Donator)   

Scală 1-7 Rezultate culese de 
reprezentanții OMF 
prin studii /sondaje de 
opinie 

≥ 4.5, și o creștere 
față de valoarea 

inițială 

Procentul entităților care cooperează, 
care aplică cunoștințele dobândite în 
cadrul parteneriatului bilateral (date 
raportate dezagregat, în funcție de 
apartenența la Statul Beneficiar sau 
Statul Donator) 

Procent Rezultate culese de 
reprezentanții OMF 
prin studii /sondaje de 
opinie 

60% 

Număr de scrisori de intenție privind o 
viitoare colaborare 

Număr Înregistrări PP 25 

Output 1 
activități 
bilaterale 

Schimburi6 între entitățile din 
Statul Beneficiar și entități din 
Statele Donatoare sprijinite 

Număr de participanți la schimburi 
proveniți din Statul Beneficiar7 (date 
raportate dezagregat, în funcție de 

Număr Lista de participanți 200 

                                                           
4 Apartenența la un anumit gen, etnie, Stat Beneficiar/Donator nu constituie ținte ale programului/proiectului. 
5 Produse/bunuri de capital și servicii furnizate grupului țintă.  
6 Vezi prevederile Ghidului FMO "Indicatori de bază 2014-2021" referitor la programele/activitățile încadrate în categoria “schimburi”.    
7 Persoane din Statul Beneficiar care au participat la programe / activități de schimb de experiență între Statul Beneficiar și Statul Donator. Participanții trebuie să 

parcurgă întreg programul/întreaga activitate. 
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apartenența la gen și la Statul 
Donator) 

Output 2 
activități 
bilaterale 

Schimburi profesionale cu 
reprezentanți ai entităților 
relevante din România și din 
Statele Donatoare sprijinite 

Număr de participanți la schimburi 
proveniți din Statele Donatoare (date 
raportate dezagregat, în funcție de 
apartenența la gen și la Statul 
Donator) 

Număr Lista de participanți 30 

 
Tot în textul apelului se fac următoarele modificări: 
 

Text inițial Text modificat 

Secțiunea 2.5. Promotori de proiecte eligibili 
..... 

- Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului 
Craiova  

Secțiunea 2.5. Promotori de proiecte eligibili 
..... 

- Direcţia de Asistenţă Socială Craiova  

 

Secțiunea 2.7. Eligibilitatea grupurilor țintă și a beneficiarilor 
..... 

Proiectele depuse în cadrul acestui apel se vor adresa în mod obligatoriu 
nevoilor cel puțin unuia dintre următoarele grupuri țintă principale: 

 Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială8  

 Copii (cu vârste între 3-15 ani) și tineri (cu vârste între 16-24 ani) 
aflați în risc de sărăcie și excluziune socială  

..... 

Secțiunea 2.7. Eligibilitatea grupurilor țintă și a beneficiarilor 
..... 

Proiectele depuse în cadrul acestui apel se vor adresa în mod obligatoriu 
nevoilor cel puțin unuia dintre următoarele grupuri țintă principale: 

 Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială9  

 Copii (cu vârste între 0-15 ani) și tineri (cu vârste între 16-24 ani) 
aflați în risc de sărăcie și excluziune socială  

..... 

Secțiunea 2.9. Costuri eligibile 

.... 

Principalele categorii de costuri eligibile sunt:  

Costuri directe 

Secțiunea 2.9. Costuri eligibile 

.... 

Principalele categorii de costuri eligibile sunt:  

Costuri directe 

                                                           
8 Potrivit EUROSTAT, sunt incluse în categoria persoanelor cu risc de sărăcie și excluziune socială acele persoane care sunt expuse riscului sărăciei sau se confruntă 

cu o deprivare materială severă sau trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii. 
9 Potrivit EUROSTAT, sunt incluse în categoria persoanelor cu risc de sărăcie și excluziune socială acele persoane care sunt expuse riscului sărăciei sau se confruntă 

cu o deprivare materială severă sau trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii. 
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Text inițial Text modificat 

 .... 

 Achiziția de terenuri și bunuri imobiliare conform condițiilor stabilite în 
articolul 8.6 din Regulament;  

 ..... 

 

 .... 

 Achiziția de terenuri și bunuri imobiliare conform condițiilor stabilite în 
articolul 8.6 din Regulament; în cazuri temeinic justificate, în care se 
poate demonstra că este în interesul și contribuie în mod direct la 
atingerea rezultatelor programului, achiziția de terenuri/ bunuri 
imobiliare poate reprezenta până la 50% din costul total eligibil al 
proiectului; decizia finală de aprobare a proiectelor ce includ această 
excepție aparține membrilor Comitetului de Selecție;  

 ..... 

Secțiunea 3.7. Sistemul de raportare și de plată 
... 
Programul utilizează sistemul de prefinanțare. Plăţile către PP sunt 
făcute de OP sub forma avansului, a plăților intermediare și a plății finale. 

Secțiunea 3.7. Sistemul de raportare și de plată 
... 
Programul utilizează sistemul de prefinanțare. Plăţile sunt făcute sub 
forma avansului, a plăților intermediare și a plății soldului final. 

 
I. ÎN GHIDUL APLICANTULUI ȘI ANEXELE AFERENTE se operează următoarele modificări: 

 

Text inițial Text modificat 

2.1. Exemple de activități eligibile 
.... 
 

 

2.1. Exemple de activități eligibile 
.... 
Prezentul apel nu își propune finanțarea unor măsuri care intră sub incidența 
ajutorului de stat și/sau de minimis (nu vizează activități cu caracter 
economic, nu vizează crearea unui avantaj care să afecteze concurența pe 
piață și comerțul intra-comunitar, iar PP și partenerii din România sunt 
entități fără scop lucrativ, ce nu oferă bunuri sau servicii pe piață). 

2.3.1. Achiziționare de terenuri/clădiri 

În cazul în care PP constată că, pentru realizarea obiectivelor 
proiectului, este necesară achiziționarea unui teren și/sau a unei clădiri, 
se va ține va ține cont de prevederile art. 8.6 din Regulament. Valoarea 
alocată achiziției nu va depăși 10% din costurile totale eligibile ale 
proiectului și este inclusă în categoria costurilor de investiții la nivelul 
proiectului. 

...... 

2.3.1. Achiziționare de terenuri/clădiri 
În cazul în care PP constată că, pentru realizarea obiectivelor proiectului, 
este necesară achiziționarea de terenuri/clădiri, se va ține va ține cont de 
prevederile art. 8.6 din Regulament, conform căruia valoarea alocată 
achiziției nu va depăși 10% din costurile totale eligibile ale proiectului și este 
inclusă în categoria costurilor de investiții la nivelul proiectului. Totuși, în 
cazuri temeinic justificate, în care se poate demonstra că este în interesul 
atingerii rezultatelor programului, PP poate solicita depășirea acestei limite 
(până la maximum 50% din costurile totale eligibile ale proiectului). Decizia 
finală de aprobare a proiectelor ce includ această excepție aparține 
membrilor Comitetului de Selecție.  



5 
 

Text inițial Text modificat 

.... 

5.2. Cofinanțarea privată 
.... 
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 846/29.11.2017 pentru stabilirea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, Art. 1: “Începând 
cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe ţară garantat 
în plată sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, 
se stabileşte la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 
166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 
lei/oră.” 

În conformitate cu Legea nr. 3/03.01.2018 (a bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2018), câştigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 este 
de 4.162 lei. 

Înainte de semnarea contractului de proiect, PP va prezenta OP un 
grafic de prestarea a cofinanțării private.  

 

5.2. Cofinanțarea privată 
.... 
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 937/07.12.2018 pentru stabilirea salariului 
de bază minim brut pe ţară garantat în plată, Art. 1 (1): “Începând cu data 
de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 
prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, 
fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un 
program normal de lucru, în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 
12,43 lei/oră.” 

În conformitate cu Legea nr. 47/11.03.2019 (a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2019), câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 este de 5.163 lei. 

Până la depunerea cererii de finanțare, în vederea întocmirii bugetului 
proiectului, PP va avea în vedere ultimele modificări intervenite în legislația 
aplicabilă cu privire la valorile sus-menționate, după caz. 

Înainte de semnarea contractului de proiect, PP va prezenta OP un grafic 
de prestarea a cofinanțării private.  

9. LISTA ANEXELOR 
... 
Anexa 4 Reguli suplimentare privind aprobarea modalității de calcul și 
decontare a drepturilor aferente deplasării în altă localitate din țară sau 
din străinătate (conform Hotărârii Consiliului Director al OP nr. 
4/X/ST/26.10.2018). 

9. LISTA ANEXELOR 
... 
Anexa 4 Reguli suplimentare privind decontarea costurilor aferente 
deplasării în altă localitate din țară sau din străinătate  

Anexa 1. Conţinutul-cadru al dosarului proiectului 
Nota de subsol nr 4: Este obligatoriu să se includă, la momentul 
depunerii proiectului, Scrisoarea de intenţie şi Declaraţia de eligibilitate, 
în cazul în care există partener din statele donatoare. În termen de 30 
de zile de la data depunerii, se va transmite şi Acordul de parteneriat. 

Anexa 1. Conţinutul-cadru al dosarului proiectului 
Nota de subsol nr 4: Este obligatoriu să se includă, la momentul depunerii 
proiectului, Scrisoarea de intenţie şi Declaraţia de eligibilitate, în cazul în 
care există partener din statele donatoare.  

Anexa 3 Informații generale privind componenta de construcții a 
proiectului 
... 

Anexa 3 Informații generale privind componenta de construcții a 
proiectului 
... 
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Text inițial Text modificat 

2.1. Lucrări de construcții a căror execuție este permisă în baza 
autorizației de construire 
... 
Prezentarea avizelor, acordurilor și studiilor specifice demonstrează 
gradul de maturitate al pregătirii proiectului. Se acceptă depunerea 
avizelor, acordurilor și studiilor specifice, ulterior depunerii aplicației de 
finanțare, dar cel târziu până la data analizei proiectelor depuse la 
apelul respectiv de către Comitetul de Selecție a proiectelor. Lipsa 
avizelor conduce la excluderea componentei de constructii propusă sau 
chiar a proiectului de pe lista proiectelor recomandate pentru finanțare, 
dacă realizarea acestuia este condiționată de finanțarea lucrărilor de 
construcții. 
 
.... 
3. Cadru legislativ 
.... 
 

2.1. Lucrări de construcții a căror execuție este permisă în baza autorizației 
de construire 
.... 
Prezentarea avizelor, acordurilor și studiilor specifice demonstrează gradul 
de maturitate al pregătirii proiectului. Se acceptă depunerea avizelor, 
acordurilor și studiilor specifice, ulterior depunerii aplicației de finanțare, dar 
cel târziu până la data analizei proiectelor depuse la apelul respectiv de 
către Comitetul de Selecție a proiectelor. Lipsa avizelor conduce la 
excluderea componentei de construcții propusă sau chiar a proiectului de 
pe lista proiectelor recomandate pentru finanțare, dacă realizarea acestuia 
este condiționată de finanțarea lucrărilor de construcții.  
În situații excepționale, independente de PP/partener (situații determinate 
de proceduri legislative de emitere a diverselor categorii de 
avize/acorduri/studii specifice, cum este cazul ariilor naturale protejate, a 
siturilor cu caracter special și al altor situații similare de natura și 
complexitatea celor enumerate), OP poate accepta depunerea acestora 
până la data semnării contractului de finanțare. În aceste cazuri, PP va 
furniza: a) un calendar al acțiunilor derulate, sau care urmează a fi derulate, 
care să demonstreze că a depus toate eforturile pentru obținerea la timp a 
avizelor/ acordurilor/ studiilor specifice și b) documente justificative care să 
demonstreze că procedurile de emitere sunt în curs de derulare la data 
analizei proiectelor de către Comitetul de Selecție. 
Dacă documentele nu vor fi depuse până la termenul ce va fi comunicat de 
OP pentru semnarea contractului de finanțare, decizia de aprobare a 
finanțării proiectului va fi anulată. 
..... 
3. Execuția unor lucrări de construcții după achiziționarea de 

terenuri/clăriri 
În situația în care după achiziția unui teren/unei clădiri, se vor executa lucrări 
de construcții pe terenul achiziționat sau se va interveni asupra construcției, 
la momentul întocmirii bugetului proiectului, valoarea acestor lucrări se va 
estima în baza unor costuri pentru lucrări similare realizate sau studii de 
piață (de exemplu oferte de preț). 
Estimarea cheltuielilor pentru  documentații tehnice se va face ținând cont 
de toate etapele de elaborare prevăzute în Hotărârea  nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
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Text inițial Text modificat 

economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice. 
De asemenea, pentru alte cheltuieli necesare implementării componentei 
de construcții se va face o estimare a costurilor în baza unor cheltuieli pentru 
activități similare efectuate sau în baza unor studii de piață, având în vedere 
principiul proporționalității costurilor în raport cu rezultatele așteptate. 
Ulterior, în perioada de implementare a proiectului, după achiziționarea 
terenului/clădirii respective, se vor prezenta OP documentele solicitate 
conform prezentei anexe, în funcție de tipul de lucrări de construcții vizate. 
Proiectele care presupun construcții pe terenuri achiziționate din grant sau 
reabilitări/extinderi etc. ale unei clădiri achiziționate din grant comportă 
anumite riscuri în implementare (ex., riscuri legate eventuale estimări 
necorespunzătoare ale costurilor aferente lucrărilor de construcții sau cu 
privire la durata achiziției/execuției lucrărilor de construcții etc.). Ca urmare 
PP trebuie să analizeze și să aleagă cea mai bună strategie pentru proiect, 
asumându-și riscuri reduse și controlabile. 
 
4. Cadru legislativ 
.... 
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Anexa 4 Reguli suplimentare privind modalitatea de acordare și 
decontare a drepturilor aferente deplasării  în altă localitate din 
țară sau din străinătate conform Hotărârii Consiliului Director al 
OP nr. 4/X/ST/26.10.2018 
Hotărârea sus-menționată a avut în vedere Ordinul nr. 348 din 
21.05.2018 emis de Ministerul Fondurilor Europene (MFE) pentru 
deplasările efectuate din fondul pentru relații bilaterale și recomandarea 
Punctului Național de Contact (PNC) către Operatorii de Programe (OP) 
de a emite, la rândul lor, reglementări aplicabile cheltuielilor de 
deplasare necesare pentru derularea activităților aferente 
managementului, cât și aferente activităților proiectelor finanțate, 
reglementări care să ia în considerare baremele și regulile din Ordin, în 
vederea unei aplicări unitare pe mecanismele financiare SEE și 
Norvegian.  
Hotărârea se aplică pe perioada implementării programului “Dezvoltare 
locală, combaterea sărăciei și creșterea incluziunii romilor" și prevede 
că, în cazul deplasărilor în străinătate (în țările menționate în ordin) și 
în țară (România) efectuate în cadrul proiectelor finanțate de FRDS, în 
calitate de OP, în scopul implementării activităților proiectelor sau cu 
scopul întăririi relațiilor bilaterale să se aplice prevederile Ordinului MFE 
348/2018, cu următoarele reguli suplimentare: 
 
2. Suma forfetară nu se calculează în funcție de ora de plecare și 

întoarcere în țara/localitatea de reședință, respectiv nu se 
calculează pe fracțiuni de zi. 

3. Pentru delegarea cu o durată mai mică de 24 de ore, dar de minim 
12 ore se aplică legislația națională, respectiv Hotărârea 1860/2006 
și prevederile Codului fiscal art.76 alin 2 lit. k privitor la cuantumul 
diurnei, decontarea facându-se pe baza costurilor reale. 

4. În cazul în care deplasarea se face de mai multe persoane cu 
autoturismul de serviciu, calcularea/decontarea sumelor aferente 
transportului se va face pe baza costurilor reale și a documentelor 
justificative, prezentate de șoferul autoturismului. 

.... 
În cazuri excepționale, când Promotorul de Proiect/partenerul nu poate 
aplica prevederile Ordinului nr. 348/2018, completat cu Hotărârea 
Consiliului Director al FRDS nr. 4/III/SO/25.07.2018, se va aplica 

Anexa 4 Reguli suplimentare privind decontarea costurilor aferente 
deplasării în altă localitate din țară sau din străinătate   

Prezentele reguli au în vedere Ordinul nr. 348 din 21.05.2018 emis de 
Ministerul Fondurilor Europene (MFE) pentru deplasările efectuate din 
fondul pentru relații bilaterale și recomandarea Punctului Național de 
Contact (PNC) către Operatorii de Programe (OP) de a emite, la rândul lor, 
reglementări aplicabile cheltuielilor de deplasare necesare pentru derularea 
activităților aferente managementului, cât și aferente activităților proiectelor 
finanțate, reglementări care să ia în considerare baremele și regulile din 
Ordin, în vederea unei aplicări unitare pe mecanismele financiare SEE și 
Norvegian.  

Pe perioada implementării programului “Dezvoltare locală, reducerea 
sărăciei și creșterea incluziunii romilor", în cazul deplasărilor în străinătate 
(în țările menționate în ordin) și în țară (România) efectuate în cadrul 
proiectelor finanțate în cadrul programului, se aplică prevederile Ordinului 
MFE 348/2018, cu următoarele reguli suplimentare: 

1. Suma forfetară nu se calculează în funcție de ora de plecare și întoarcere 
în țara/localitatea de reședință, respectiv nu se calculează pe fracțiuni 
de zi10. 

2. Pentru deplasarea cu o durată mai mică de 24 de ore, dar de minim 12 
ore se aplică legislația națională, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 
714/2018 și prevederile Codului fiscal art.76 alin. 2 lit. k privitor la 
cuantumul diurnei, decontarea facându-se pe baza costurilor reale. 

3. În cazul în care mai multe persoane se deplasează în același timp cu 
autoturismul de serviciu sau cu unul personal, calcularea/decontarea 
sumelor aferente transportului se va face o singură dată și este în sarcina 
șoferului autoturismului. 

.... 
De reținut!  

În situația în care, din motive întemeiate și pe deplin justificate, Promotorul 
de Proiect/partenerul din România se află în imposibilitatea aplicării 
prevederilor Ordinului nr. 348/2018, completat cu Hotărârea Consiliului 
Director al FRDS nr. 4/X/ST/26.10.2018, modificată și completată cu 
Hotărârea Consiliului Director nr. 1/I/ST/28.01.2019, decontarea cheltuielilor 
se va face conform legislației naționale în vigoare privind deplasările în țară 
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legislația națională privind deplasarea în țară și în străinătate (H.G. 
518/1995, actualizat, respectiv H.G. 1860/2006).  

Pentru beneficiarii proiectului care fac deplasări nu se aplică sumele 
forfetare. 

Opțiunea privind modul de decontare a costurilor aferente deplasărilor 
trebuie exprimată la depunerea cererii de finanțare și nu se poate 
modifica pe parcursul derulării proiectului.  

și în străinătate (H.G. 518/1995, actualizat, respectiv H.G. 714/2018). 
Aceste justificări trebuie prezentate la momentul depunerii cererii de 
finanțare. Modul de decontare a costurilor aferente deplasărilor nu se poate 
modifica pe parcursul derulării proiectului.  

În cazul deplasărilor efectuate de beneficiarii finali ai proiectului11 și 
persoanele invitate la diferite evenimente12 nu se aplică sumele forfetare. 

 
5. ÎN CEREREA DE FINANȚARE ȘI ANEXELE AFERENTE se operează următoarele modificări: 

 

Text inițial Text modificat 

Secțiunea 10 Indicatori ai apelului la care contribuie proiectul 
 

Completați tabelul următor cu date privind contribuția proiectului la 
realizarea indicatorilor apelului, în funcție de obiectivele și activitățile 
proiectului: 
.... 

Secțiunea 10 Indicatori ai programului la care contribuie proiectul 
 
Completați tabelul următor cu date privind contribuția proiectului la 
realizarea indicatorilor programului, în funcție de obiectivele și activitățile 
proiectului: 
.... 

 
De asemenea, tabelul din Secțiunea 10 a Cererii de finanțare se modifică și devine: 
 

Număr Rezultate așteptate ale apelului Indicator Unitate  
de măsură 

Valoare țintă  
la nivel de proiect 

Outcome 4 Creșterea utilizării serviciilor sociale 
de către grupurile defavorizate 

Număr de persoane din grupuri vulnerabile care au 
primit servicii sociale personalizate 

Număr  

Nivelul de satisfacție în raport cu serviciile furnizate Scală 1-10  

Output 4.1 Modele de intervenție în lucrul cu 
grupurile vulnerabile 

Număr de modele de intervenție aplicate în lucrul 
cu grupurile vulnerabile 

Număr  

                                                           
10 Se ține cont de numărul nopților de cazare, respectând principiile de proporționalitate, eficiență și economicitate. 
11 Costurile de transport, cazare și masă vor fi incluse în contractul/ contractele aferente acestor servicii. 
12 Costurile de cazare și masă pot fi incluse în contractul/ contractele aferente acestor servicii, iar transportul poate fi decontat în baza costurile reale. 
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Număr Rezultate așteptate ale apelului Indicator Unitate  
de măsură 

Valoare țintă  
la nivel de proiect 

Output 4.2 Servicii sociale furnizate pentru 
persoane din grupurile vulnerabile 
la nivel local  

Număr de orașe/comune  
în care  au fost furnizate servicii sociale 

Număr  

Outcome activități 
bilaterale  

Creșterea colaborării între entitățile 
din Statul Beneficiar și cele din 
Statele Donatoare implicate în 
program 

Nivelul de satisfacție privind parteneriatul Scală 1-7  

Nivelul de încredere între entitățile din Statul 
Beneficiar și Statele Donatoare, care cooperează   

Scală 1-7  

Procentul entităților care cooperează, care aplică 
cunoștințele dobândite în cadrul parteneriatului 
bilateral 

Procent  

Număr de scrisori de intenție privind o viitoare 
colaborare 

Număr  

Output 1 
activități bilaterale 

Schimburi între entitățile din Statul 
Beneficiar și entități din Statele 
Donatoare sprijinite 

Număr de participanți la schimburi proveniți din 
Statul Beneficiar 

Număr  

Output 2 
activități bilaterale 

Schimburi profesionale cu 
reprezentanți ai entităților relevante 
din România și din Statele 
Donatoare sprijinite 

Număr de participanți la schimburi din Statele 
Donatoare  

Număr  

 

Text inițial Text modificat 

Secțiunea 14. Activitățile proiectului 
... 
Descriere și metodologie (maxim 1.000 caractere) 
.... 

Secțiunea 14. Activitățile proiectului 
... 
Descriere și metodologie (maxim 2.000 caractere) 
.... 

Secțiunea 14. Ajutorul de stat 
Menționați dacă PP/partenerii au în vedere inclusiv derularea unor 
activități din care să aibă beneficii economice (profit sau economii ca 
urmare a finanțării). Dacă răspunsul este da13, vă rugăm să descrieți în ce 
constau aceste beneficii. 
.... 

----------- 
 

                                                           
13 Dacă se vor desfășura activități din care să rezulte beneficii economice, rata grantului proiectului se va determina luând în  calcul valoarea beneficiilor estimate (în 

sensul diminuării corespunzătoare a grantului proiectului). Rata grantului nu va putea fi modificată în cazul în care beneficiile respective nu se vor realiza. 
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Secțiunea 16.1. Resurse materiale 
Precizaţi sediul/ sediile aferente activităţilor prevăzute prin proiect, dotările, 
echipamentele deţinute care vor fi utilizate pentru implementarea 
proiectului.  
.... 
 

Secțiunea 16.1. Resurse materiale 
Precizaţi sediul/ sediile aferente activităţilor prevăzute prin proiect, 
dotările, echipamentele deţinute care vor fi utilizate pentru 
implementarea proiectului.  
În cazul în care aveți în vedere achiziția de terenuri/clădiri a căror valoare 
depășește limita de 10% din costul total eligibil al proiectului (ca excepție 
de la prevederile art. 8.6 din Regulament), furnizați argumente care să 
justifice propunerea și demonstrați că aceasta este în interesul atingerii 
rezultatelor programului.  
.... 

ANEXE: 
... 
 
 

ANEXE: 
... 
16. Anexa 16 Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea 
sprijinului financiar solicitat în categoria ajutorului de stat 

Anexa 1.b Bugetul proiectului  
Capitolul 3.3. Achiziție imobile – max. 10% din valoarea totală eligibilă a 
proiectului 
.... 
Capitolul b. Costuri indirecte:  
Costuri indirecte (rată fixă, conf. art 8.5 1c din Regulament) 
Costuri indirecte reale 

Anexa 1.b Bugetul proiectului  
Capitolul 3.3. Achiziție imobile – max. 50% din valoarea totală eligibilă a 
proiectului 
... 
Capitolul b. Costuri indirecte:  
B1. Costuri indirecte (rată fixă, conf. art 8.5 1c din Regulament) 
B2. Costuri indirecte reale 
B3. Alte metode (în cazul OI și al entităților din Statele Donatoare) 

Anexa 1.c Informații suplimentare privind întocmirea bugetului  
.... 
Capitolul b. Costuri indirecte:  
Costuri indirecte (rată fixă, conf. art 8.5 1c din Regulament) 
Costuri indirecte reale 

Anexa 1.c Informații suplimentare privind întocmirea bugetului  
.... 
Capitolul b. Costuri indirecte:  
B1. Costuri indirecte (rată fixă, conf. art 8.5 1c din Regulament) 
B2. Costuri indirecte reale 
B3. Alte metode (în cazul OI și al entităților din Statele Donatoare) 
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Anexa 1.d Informații suplimentare privind încadrarea în buget a 
costurilor  
... 
B. COSTURI INDIRECTE 
Include costuri care pot fi decontate fie prin metoda costurilor reale, 
conform  art. 8.5, lit. a) din Regulamente, fie prin metoda ratei forfetare, 
conform art. 8.5. lit.b) din Regulamente. Pot fi decontate costuri cu 
personalul administrativ şi auxiliar, costuri legate de spaţiile de birou (ex., 
încălzire, energie electrică, gaze, apă, curăţenie, chirie care nu intră în 
costurile directe ale proiectului), costuri administrative (ex., telefon, 
internet, fax, poştă, copiere, papetărie care nu intră în costurile directe 
ale proiectului), costuri cu servicii de pază costuri legate de întreţinerea şi 
reparaţia echipamentelor şi vehiculelor - altele decât cele directe, taxe 
financiare şi juridice, conectarea la reţele de calculatoare, alte costuri de 
administrare necesare implementării activităților proiectului. Prin metoda 
ratei forfetare pot fi decontate costuri în valoare de maxim 15% din 
costurile eligibile cu personalul (echipa de management și echipa de 
implementare). 

Anexa 1.d Informații suplimentare privind încadrarea în buget a 
costurilor  
... 
B. COSTURI INDIRECTE 
Pot fi decontate costuri (altele decât cele directe și cele exceptate prin 
art. 8.7 din Regulament) precum: costuri cu personalul administrativ şi 
auxiliar, costuri legate de spaţiile de birou (ex., încălzire, energie 
electrică, gaze, apă, curăţenie, chirie care nu intră în costurile directe ale 
proiectului), costuri administrative (ex., telefon, internet, fax, poştă, 
copiere, papetărie care nu intră în costurile directe ale proiectului), costuri 
cu servicii de pază, costuri legate de întreţinerea şi reparaţia 
echipamentelor şi vehiculelor, taxe financiare şi juridice, conectarea la 
reţele de calculatoare, alte costuri de administrare necesare 
implementării activităților proiectului.  
PP/ partenerii din România pot identifica costuri care pot fi decontate fie 
prin metoda costurilor reale, conform  art. 8.5.1 lit. a) din Regulament, fie 
prin metoda ratei forfetare, conform art. 8.5.1. lit.c) din Regulament. 
Partenerii din statele donatoare pot identifica costuri care pot fi decontate 
conform  art. 8.5.1. lit. a)-d) din Regulament.  
Organizațiile internaționale pot identifica costuri care pot fi decontate 
conform  art. 8.5.1 lit. a)-e) din Regulament. 

Anexa 9 Acord de colaborare între Promotorul de Proiect/Partener 
și Partenerul Asociat/ Partenerii Asociați 
... 
Art. 1. Părțile 
1.1........... (denumire completă), cu sediul în .............. (adresa 
sediului), codul fiscal ........,  - în calitate de Promotor de 
Proiect/Partener 
şi 
1.2.  ........... (denumire completă), cu sediul în......, codul fiscal …..,  
codul TVA …. – în calitate de partener asociat în implementarea 
proiectului  
au convenit următoarele... 

..... 
Semnături 
Promotor de Proiect                        Partener asociat 

Anexa 9 Acord de colaborare între Promotorul de Proiect/Partener 
și Colaborator/Colaboratori 

... 
Art. 1. Părțile 
1.1........... (denumire completă), cu sediul în .............. (adresa 
sediului), codul fiscal ........,  - în calitate de Promotor de 
Proiect/Partener 
şi 
1.2.  ........... (denumire completă), cu sediul în......, codul fiscal …..,  
codul TVA …. – în calitate de colaborator în implementarea 
proiectului  
au convenit următoarele... 

..... 
Semnături 
Promotor de Proiect                        Colaborator 
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Anexa 14 a Cererii de finanțare – Declarație pe proprie răspundere 
privind sustenabilitatea investiției 

... 
Declar că nerealitatea oricărui aspect din cele declarate mai sus conduce 
la declararea proiectului ca neeligibil de către FRDS și la recuperarea 
sumelor primite. 
 

Anexa 14 a Cererii de finanțare – Declarație pe proprie răspundere 
privind sustenabilitatea investiției 
... 
Declar că sunt pe deplin conștient și îmi asum faptul că nerealitatea 
oricărui aspect din cele susținute mai sus, indiferent de momentul la care 
se constată, conduce la declararea proiectului ca neeligibil de către 
FRDS și la recuperarea sumelor primite. 
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Anexa 15 Declaraţie terenuri şi / sau clădiri14 
... 

declar pe proprie răspundere că declar pe proprie răspundere că 
terenul/clădirea din  ......................................................... (adresa) în care 
se va realiza proiectul cu titlul „........................................................”, depus 
în cadrul apelului ……………….., îndeplineşte cumulativ următoarele 
condiţii: 
- nu este grevat/ă de nici un fel de sarcini, nu este ipotecat/ă, nu este în 
litigiu şi, în general, nu formează obiectul nici unui fel de garanţie, de nicio 
natură, 
- nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele 
judecătoreşti, cu privire la situaţia juridică, 
- nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau 
dreptului comun, 
- dețin proprietatea/administrarea asupra terenului pe care se va 
construi/reabilita clădirea ce face obiectul proiectului și dreptul de folosință, 
conform art.8.6 pct. 2 din Regulamentul de implementare a Mecanismului 
Financiar SEE 2014-202115. 
În cazul aprobării proiectului pentru finanţare, la semnarea contractului, 
infrastructura necesară implementării (terenul/clădirea) va fi liberă de orice 
sarcini. 
.... 
 

Anexa 15 Declaraţie terenuri şi / sau clădiri 
... 
declar pe proprie răspundere că: 
A. În cazul punerii la dispoziția proiectului a unui teren și/sau clădiri16:  

 Terenul/clădirea din  ............................................................... (adresa) 
pus la dispoziția proiectului cu titlul 
„........................................................”, depus în cadrul apelului 
……………….., îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 
o nu este grevat/ă de nici un fel de sarcini, nu este ipotecat/ă, nu este 

în litigiu şi, în general, nu formează obiectul nici unui fel de 
garanţie, de nicio natură, 

o nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele 
judecătoreşti, cu privire la situaţia juridică, 

o nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie 
sau dreptului comun și nici obiectul exproprierii pentru cauză de 
utilitate publică. 

 Dețin proprietatea/administrarea/concesiunea asupra terenului pe 
care se va construi/ asupra clădirii care se va reabilita și care face 
obiectul proiectului, conform art.8.6 pct. 2 din Regulamentul de 
implementare a Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, 
respectiv dreptul de folosință, valabil pentru o perioadă de cel puțin 
15 ani de la data depunerii Cererii de Finanțare, precum și dreptul 
de intervenție asupra clădirii/terenului. 

 Certific faptul că nu s-au primit, în ultimii 5 ani, alte fonduri, din surse 
interne sau externe de finanţare, pentru același obiect de investiții și 
care să dea naștere unei finanțări duble.  

 În cazul aprobării proiectului pentru finanţare, la semnarea 
contractului, infrastructura necesară implementării (terenul/clădirea) 
va fi liberă de orice sarcini. 

                                                           
14 Se va completa de către deținătorul dreptului de utilizare în interesul proiectului a terenului/clădirii  
15 Se va completa în cazul în care se solicită finanțarea construcției sau reabilitării unei clădiri 
16 Se va completa de către deținătorul dreptului de utilizare în interesul proiectului a terenului/clădirii în sarcina căruia a fost stabilită obligația întreținerii 
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B. În cazul achiziției unui teren și/sau unei clădiri17:  

 Am luat la cunoștință că terenul/clădirea ce va fi achiziționat/ă, 
destinat/ă realizării activităților proiectului cu titlul 
„........................................................”,  depus în cadrul apelului 
……………….. va trebui să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiţii: 

o nu este grevat/ă de nici un fel de sarcini, nu este ipotecat/ă, nu 
este în litigiu şi, în general, nu formează obiectul nici unui fel de 
garanţie, de nicio natură, 

o nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele 
judecătoreşti, cu privire la situaţia juridică, 

o nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în 
materie sau dreptului comun și nici obiectul exproprierii pentru 
cauză de utilitate publică. 

 Înainte de aprobarea achiziției de către OP, mă voi asigura că:  
o terenul/clădirea nu va fi beneficiat, în ultimii 10 ani, de un grant 

național sau extern de la donatori, care să dea naștere unei 
finanțări duble, 

 terenul/clădirea ce urmează a fi achiziționat/ă va fi liber/ă de orice 
sarcini.  
... 

                                                           
17 Se va completa în cazul în care se solicită finanțarea achiziției de terenuri/clădiri de către PP/partenerul care are prevăzută în buget această achiziție 
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Anexa 16 Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea 
sprijinului financiar solicitat în categoria ajutorului de stat 
Subsemnatul/a, .............................................................................. (nume 
și prenume) reprezentant legal/împuternicit/ în calitate 
de............................................................(funcţia) 
al................................................................ (denumirea/numele şi 
sediul/adresa), având calitatea de ...................................................... 
(Promotor de Proiect/partener) în cadrul proiectului 
“……..…………………………………………………”, depus spre finanțare 
la FRDS, în cadrul apelului de proiecte “Educație incluzivă pentru copii și 
tineri în situații de risc”, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 
aplicate faptei de fals în acte publice, că finanțarea publică solicitată prin 
prezentul proiect este pe deplin conformă cu normele procedurale și de 
fond aplicabile privind ajutorul de stat. 
 
Sprijinul financiar solicitat prin proiectul sus-menționat nu constituie ajutor 
de stat deoarece: 

 activităţile finanțate nu au caracter economic; 
 sprijinul financiar nu este de natură să aducă un avantaj care să 

afecteze concurența pe piață și comerțul intra-comunitar; 
 beneficiarii sprijinului financiar sunt entități fără scop lucrativ, ce nu 

oferă bunuri sau servicii pe piață, fiind în afara ariei de aplicabilitate 
a ajutorului de stat. 

Anexa 16 Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea 
sprijinului financiar solicitat în categoria ajutorului de stat 
 
Subsemnatul/a, .............................................................................. 
(nume și prenume) reprezentant legal/împuternicit/ în calitate 
de.....................................................(funcţia) 
al.............................................................. (denumirea/numele şi 
sediul/adresa), având calitatea de ...................................................... 
(Promotor de Proiect/partener) în cadrul proiectului 
“……..…………………………………………………”, depus spre 
finanțare la FRDS, în cadrul apelului de proiecte 
“…………………………………..”, declar pe propria răspundere că 
sprijinul financiar solicitat nu intră  sub incidența  normelor 
procedurale și de fond aplicabile privind ajutorul de stat. 
 
Certificăm următoarele:  

 activităţile finanțate ce urmează a fi desfășurate nu au caracter 
economic și nu vor genera venituri pe parcursul implementării 
sau pe parcursul periodei de sustenabilitate; 

 finanțarea alocată în vederea implementării proiectului nu este 
de natură să aducă un avantaj care să afecteze concurența pe 
piață și comerțul intra-comunitar. 

 
 


