
 

 

 

 

26.03. 2019 
 

 

Erată nr. 3 la Regulamentul Programului 

 

Capitolul al II-lea. Informații specifice 

Subcapitolul 1. Structura programului 

 

Se adaugă paragraful 

 „Etapele programului 

1) LANSARE APEL DE PROIECTE 
La fiecare dată de 1 a lunii, până în noiembrie 2019 inclusiv. 
 
2) DEPUNERE ȘI EVALUARE PROIECTE 
Începând cu ora 9:00 a fiecărei date de 1 a perioadei de program, până la atingerea 
numărului de proiecte eligibile pentru finanțare/prag. 
 
3) COMUNICARE REZULTATE 
Până la cel târziu data de 12 a fiecărei luni din cadrul programului. 
 
4) SEMNARE CONTRACTE DE FINANȚARE CU APLICANȚII CÂȘTIGĂTORI 
 Începând cu ziua de 12 a lunii până în penultima zi lucrătoare a lunii. 
 
5) IMPLEMENTARE PROIECTE 
Indiferent de prag, proiectele trebuie să înceapă în maximum 60 de zile de la data 
semnării contractului de finanțare și nu pot fi implementate mai târziu de 31 decembrie 
2019.” 
 

 

Capitolul al II-lea. Informații specifice 

Subcapitolul 7. Eligibilitate 

 

Paragraful  

  

„Următoarele tipuri de activităţi NU sunt eligibile şi pot conduce la neacceptarea 

proiectului: 

• sponsorizări individuale pentru participarea la cursuri, ateliere, seminarii, conferinţe, congrese; 

• burse individuale de studiu sau pentru cursuri de specializare; 

• proiecte care au natură partizană în special din punct de vedere politic și religios sau care 

condiţionează sprijinul şi acţiunile de apartenenţa la anumite ideologii; 

• proiecte de infrastructură, ce se concentrează pe achiziţionarea de bunuri, birouri sau clădiri; 

• activităţi de refinanţare (adică folosirea fondurilor pentru a acorda finanţări nerambursabile, 



 

 

 

credite sau împrumuturi altor organizaţii sau persoane fizice/juridice); 

• activităţi curente (cererea de finanţare trebuie să fie elaborată pentru un proiect propriu-zis, 

ca set de activităţi bine definite şi corelate, care să conducă la obţinerea unor rezultate concrete 

într-un interval de timp definit); 

• activităţi care ar putea avea un impact nociv asupra mediului; 

• activităţi care aduc atingere drepturilor omului şi valorilor democratice; 

• cazuri medicale; 

• activități care ar putea dezinforma sau reprezenta un pericol privind sănătatea individului/- 

Publică; 

• proiecte care își propun utilizarea unui procent mai mare de 35% din totalul finanțării pentru 

acoperirea unor cheltuieli legate de personal (voluntari sau angajați), colaboratori sau plata unor 

furnizori de servicii.” 

 

se înlocuiește cu  

 

 „Următoarele tipuri de activităţi NU sunt eligibile şi pot conduce la neacceptarea 

proiectului: 

• sponsorizări individuale pentru participarea la cursuri, ateliere, seminarii, conferinţe, congrese; 

• burse individuale de studiu sau pentru cursuri de specializare; 

• proiecte care au natură partizană în special din punct de vedere politic și religios sau care 

condiţionează sprijinul şi acţiunile de apartenenţa la anumite ideologii; 

• proiecte de infrastructură, ce se concentrează pe achiziţionarea de bunuri, birouri sau clădiri; 

• activităţi de refinanţare (adică folosirea fondurilor pentru a acorda finanţări nerambursabile, 

credite sau împrumuturi altor organizaţii sau persoane fizice/juridice); 

• activităţi curente (cererea de finanţare trebuie să fie elaborată pentru un proiect propriu-zis, 

ca set de activităţi bine definite şi corelate, care să conducă la obţinerea unor rezultate concrete 

într-un interval de timp definit); 

• activităţi care ar putea avea un impact nociv asupra mediului; 

• activităţi care aduc atingere drepturilor omului şi valorilor democratice; 

• cazuri medicale; 

• activități care ar putea dezinforma sau reprezenta un pericol privind sănătatea individului/- 

publică. 

• proiecte care își propun utilizarea unui procent mai mare de 35% din totalul finanțării pentru 

cheltuieli destinate exclusiv personalului asociației/instituției (salarii, plata unor training-

uri/workshop-uri de formare a echipei) sau asociației în sine (cheltuieli de chirie, cheltuieli de 

întreținere a sediului șmd.). 

 

Atenție! În această categorie NU intră cheltuielile necesare activităților efective din proiect, cum 

ar fi cheltuielile de implicare a unor traineri/formatori care să lucreze cu beneficiarii, cheltuielile 

pentru materialele de promovare, cheltuieli de închiriere a unui spațiu pentru o activitate din 

cadrul proiectului șmd.” 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Capitolul al II-lea. Informații specifice 

Subcapitolul 7. Eligibilitate 

 

Paragraful  

„Solicitanți neeligibili 

Solicitanţi neeligibili în cadrul prezentului Program sunt orice entităţi juridice care nu 

îndeplinesc cumulativ criteriile menţionate mai sus, partidele politice şi instituţiile religioase 

(cultele religioase, asociaţiile religioase înfiinţate în baza Legii 489/2006 privind libertatea 

religioasă şi regimul general al cultelor), sindicatele, patronatele şi cooperativele distribuitoare 

de profit. 

Nu au dreptul să primească finanţare persoanele juridice care: 

a. sunt în curs de dizolvare, şi-au suspendat activităţile, sunt subiect al procedurilor vizândaceste 

aspecte sau sunt într-o situaţie similară ca urmare a aplicării unei proceduri similare prevăzute în 

legislaţia sau reglementările naţionale în vigoare; 

b. au suferit condamnări definitive pentru orice tip de infracţiune; 

c. prezintă indicii de săvârșire a unor grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace; 

d. nu şi-au îndeplinit obligaţiile referitoare la plata contribuţiilor la asigurările sociale sau la plata 

taxelor şi impozitelor la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale din ţara în caresunt 

înregistraţi; 

e. au fost declarate a fi într-o situaţie gravă de nerespectare a obligaţiilor recontractuale și 

contractuale privind procedurile de achiziţie sau procedurile de acordare a finanţărilor; 

f. sunt subiect al unui conflict de interese cu organizaţii sau persoane direct sau indirect implicate 

în procedura de acordare a finanţării nerambursabile; 

g. sunt vinovaţi de inducerea gravă în eroare a finanțatorului prin furnizarea de informaţii 

incorecte în cursul participării la apelul de proiecte sau nefurnizarea informaţiilor solicitate; 

h. există indicii că ar putea fi organizații ce au ca scop obținerea puterii politice şi/sau care 

desfăşoară acţiuni de propagandă în acest sens; 

i. sprijină sau se angajează în activităţi teroriste sau cu caracter violent; 

j. furnizează resurse, sprijină sau sunt angajaţi în fabricarea sau vânzarea de muniţii sau servicii 

asociate; 

k. practică și promovează prin acțiunile lor curente sau propuse în proiect un discurs instigator 

laură sau discriminare; 

l. au încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze procesul de selecţie din cadrul 

apelurilor de proiecte prezente sau anterioare.” 

 



 

 

 

se înlocuiește cu  

„Solicitanți neeligibili 

Nu au dreptul să primească finanţare persoanele juridice care: 

a. nu îndeplinesc cumulativ criteriile menţionate mai sus; 

b. sunt partide politice sau filiale ale acestora; 

c. sunt instituţii religioase sau ONG-uri afiliate unui cult; 

d. sunt ONG-uri filiale ale unor ONG-uri naționale sau internaționale; 

e. sunt în curs de dizolvare, şi-au suspendat activităţile, sunt subiect al procedurilor vizând 

aceste aspecte sau sunt într-o situaţie similară ca urmare a aplicării unei proceduri similare 

prevăzute în legislaţia sau reglementările naţionale în vigoare; 

f. au suferit condamnări definitive pentru orice tip de infracţiune; 

g. prezintă indicii de săvârșire a unor grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace; 

h. nu şi-au îndeplinit obligaţiile referitoare la plata contribuţiilor la asigurările sociale sau la 

plata taxelor şi impozitelor la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale din ţara în 

caresunt înregistraţi; 

i. au fost declarate a fi într-o situaţie gravă de nerespectare a obligaţiilor recontractuale și 

contractuale privind procedurile de achiziţie sau procedurile de acordare a finanţărilor; 

j. sunt subiect al unui conflict de interese cu organizaţii sau persoane direct sau indirect 

implicate în procedura de acordare a finanţării nerambursabile; 

k. sunt vinovaţi de inducerea gravă în eroare a finanțatorului prin furnizarea de informaţii 

incorecte în cursul participării la apelul de proiecte sau nefurnizarea informaţiilor solicitate; 

l. există indicii că ar putea fi organizații ce au ca scop obținerea puterii politice şi/sau care 

desfăşoară acţiuni de propagandă în acest sens; 

m. sprijină sau se angajează în activităţi teroriste sau cu caracter violent; 

n. furnizează resurse, sprijină sau sunt angajaţi în fabricarea sau vânzarea de muniţii sau servicii 

asociate; 

o. practică și promovează prin acțiunile lor curente sau propuse în proiect un discurs instigator 

la ură sau discriminare; 

p.  au încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze procesul de selecţie din 

cadrul apelurilor de proiecte prezente sau anterioare.” 

 


