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„Cultivã democraþia!”„Cultivã democraþia!”



Încearcã EUROPA!Încearcã EUROPA!

Înainte de a transpune ideea de proiect în  solicitare de finanþare, 

asigurã-te cã ai consultat urmãtoarele documente disponibile on-line:

Ghidul Programului Tineret în Acþiune 

Apelul Naþional la Propuneri de Proiecte

Europa are multe gusturi ºi culori, iar scopul nostru – al Agenþiei 

Naþionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaþiei ºi 

Formãrii Profesionale (ANPCDEFP) – este sã te ajutãm sã le descoperi ºi 

sã le încerci pe toate! Cum? Prin proiectele pe care le poþi derula în 

cadrul programelor europene de educaþie ºi formare profesionalã pe 

care le gestionãm: Programul de învãþare pe tot parcursul vieþii 

(Lifelong Learning Programme), Tineret în Acþiune (Youth in Action), 

Tempus ºi Erasmus Mundus. 

ANPCDEFP a fost înfiinþatã ca instituþie publicã în subordinea 

Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii în ianuarie 2005, prin fuziunea 

Agenþiei Naþionale Socrates ºi a Centrului Naþional pentru Programul 

de Formare Profesionalã Leonardo da Vinci, ambele funcþionând din 

1998. Începând cu anul 2007, ANPCDEFP gestioneazã ºi programul 

european care susþine activitãþile de învãþare non-formalã pentru 

tineri, Tineret în Acþiune. 

Prin programele pe care le implementãm, poþi experimenta 

interculturalitatea, poþi sã te dezvolþi ºi sã îþi transformi ideile în 

acþiuni. Misiunea ANPCDEFP este sã ajute la compatibilizarea 

sistemului românesc de educaþie ºi formare profesionalã cu cele 

similare din Europa, sã stimuleze includerea socialã ºi participarea 

activã, sã promoveze valorile europene ºi recunoaºterea 

competenþelor obþinute în contexte non-formale ºi informale. 

Aºadar… încearcã Europa! 

Deschide-te cãtre interculturalitate ºi diferenþã! Fii activ! Implicã-te ºi 

trãieºte noi experienþe! Iar pentru a vedea ce oportunitãþi ai, intrã pe 

www.anpcdefp.ro ºi alege ce þi se potriveºte!

Formularul de candidaturã este cel mai important 

element din dosarul de candidaturã. Acesta, însã, nu este 

singurul. Pentru ca propunerea de proiect sã îºi 

maximizeze ºansele de a fi aprobatã trebuie:

sã respecte TOATE condiþiile de eligibilitate;

sã se încadreze/corespundã cât mai bine criteriilor de 

evaluare calitativã (documentele standard ale fiºei de 

evaluare sunt disponibile on-line).
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Link -uri ºi documente utileLink -uri ºi documente utile

Programul Tineret în Acþiune:

Agenþia Naþionalã pentru Programe Comunitare în Domeniul 
Educaþiei ºi Formãrii Profesionale:

Agenþia Executivã pentru Educaþie, Audiovizual ºi Culturã, 
Secþiunea Tineret în Acþiune:

Comisia Europeanã, Secþiunea Tineret în Acþiune: 

Eurodesk – Serviciu de informare care rãspunde la solicitãrile 
tinerilor legate de oportunitãþi europene, structurã suport 
pentru Programul Tineret în Acþiune:

Portalul European de Tineret:

Parteneriatul între Comisia Europeanã ºi Consiliul Europei

www.tinact.ro

www.anpcdefp.ro 

 
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm 

www.eurodesk.eu; www.eurodesk.ro
http://groups.yahoo.com/group/eurodesk_info

 
http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=ro

http://www.youth-partnership.net

Http://www.salto-youth.net/participation/

www.salto-youth.net/partners-request!!

www.salto-youth.net/Participationcourses

http://www.anpcdefp.ro/forum/viewforum.php?f=27

SALTO Youth Participation

Cãutare de parteneri Acþiunile 1.3 ºi 1.2

Traininguri internaþionale

Traininguri naþionale



Cum a început totul? 

Primul program european dedicat tinerilor a fost „Tineri pentru 

Europa”. Din 1988 pânã în 1999, acest program le-a oferit tinerilor 

posibilitatea sã lucreze în echipã, sã descopere interculturalitatea, sã 

experimenteze mobilitatea ºi sã-ºi punã ideile în aplicare. 

Din 1996, prin Serviciul European de Voluntariat, tinerii pot derula 

stagii de voluntariat într-o altã þarã.

În anul 2000 a fost lansat programul european „Tineret”, care le-a 

reunit pe cele douã deja existente ºi a  adãugat multe alte 

oportunitãþi. 

Ce a urmat, în 2007? Tineret în Acþiune!!!!

Ce este „Tineret în Acþiune”? Este programul Uniunii Europene  care 

susþine activitãþile de învãþare non-formalã pentru tineri, prin 

finanþarea de proiecte cu fonduri europene. Programul vizeazã 

promovarea cetãþeniei active în rândul tinerilor, dezvoltarea 

solidaritãþii ºi toleranþei, sprijinirea înþelegerii reciproce între tinerii 

din diferite þãri, promovarea cooperãrii europene ºi contribuþia la 

îmbunãtãþirea calitãþii sistemelor de susþinere a activitãþii de tineret. 

“Tineret în Acþiune” va fi implementat pânã în anul 2013, iar bugetul 

sãu total este de 885 de milioane de Euro.  

1 . Tineret în Acþiune . . .?1 . Tineret în Acþiune . . .?
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Þãrile participante la Program

State membre ale Uniunii Europene:

Austria Belgia

Bulgaria Cipru

Cehia Danemarca

Estonia Finlanda

Franþa Germania

Grecia Irlanda

Italia Letonia

Lituania Luxemburg

Malta Olanda

Polonia Portugalia

Regatul Unit al România

Marii Britanii þi 

Irlandei de Nord

Slovacia Slovenia

Spania Suedia

Ungaria

State EFTA/EEA: Islanda               Liechtenstein               Norvegia

State candidate: Turcia

Proiecte pentru Democraþie ParticipativãProiecte pentru Democraþie Participativã



 ideile devin acþiuni! 

poþi înþelege diversitatea în toate nuanþele ei!

deschis, spontan, non-formal! 

alta e sã ai iniþiativã ºi sã fii voluntar! 

derulând un proiect, descoperi atâtea lucruri despre tine!

ceri de la alþii mai mult decât ceri chiar de la tine!

lucra în echipã, te poþi juca, poþi coordona, poþi

de a te face auzit! 

Pentru cã poþi fi TU! 

Pentru cã e un mod prin care

Pentru cã împreunã cu tineri din Europa, poþi afla, cu adevãrat, ce e 

interculturalitatea ºi poþi înþelege diversitatea în toate nuanþele ei! 

Pentru cã poþi fi creativ, deschis, spontan, non-formal! 

Pentru cã una e sã vorbeºti despre forþa iniþiativei ºi avantajele 

voluntariatului, alta e sã ai iniþiativã ºi sã fii voluntar!

Pentru cã, derulând un proiect, descoperi atâtea lucruri despre tine!

Pentru cã nu mai ceri de la alþii mai mult decât ceri chiar de la tine!

Pentru cã poþi lucra în echipã, te poþi juca, poþi coordona, poþi 

comunica! 

Pentru cã ai ºansa de a te face auzit! 

Pentru cã poþi fi TU!

Pentru cã e un mod prin care

Pentru cã împreunã cu tineri din Europa, poþi afla, cu adevãrat, ce e 

interculturalitatea ºi poþi înþelege diversitatea în toate nuanþele ei! 

Pentru cã poþi fi creativ, deschis, spontan, non-formal! 

Pentru cã una e sã vorbeºti despre forþa iniþiativei ºi avantajele 

voluntariatului, alta e sã ai iniþiativã ºi sã fii voluntar!

Pentru cã, derulând un proiect, descoperi atâtea lucruri despre tine!

Pentru cã nu mai ceri de la alþii mai mult decât ceri chiar de la tine!

Pentru cã poþi lucra în echipã, te poþi juca, poþi coordona, poþi 

comunica! 

Pentru cã ai ºansa de a te face auzit! 

Pentru cã poþi fi TU!

 ideile devin acþiuni! 
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De ce sã fii „tânãr în acþiune”?

Cine poate candida într-un proiect pentru

Democraþie Participativã  în România?

Organizaþii neguvernamentale înfiinþate conform Ordonanþei nr. 

26/2000 cu privire la organizaþii ºi fundaþii

Instituþii publice implicate nemijlocit în lucru cu tinerii

ªcoli speciale pentru tineri cu dizabilitãþi

Grupuri informale de tineri, dar care sunt reprezentate (inclusiv 

contractual) de una din categoriile de organizaþii menþionate mai sus*

*grupurile informale de tineri pot fi parteneri în proiecte pentru Democraþie 

participativã, iar o persoanã din grup îºi va asuma rolul de coordonator al grupului ºi va 

semna acordul preliminar de parteneriat în numele întregului grup.

 

 

„Cultivã democraþia!”„Cultivã democraþia!”
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2. Proiecte pentru Democraþie Participativã2. Proiecte pentru Democraþie Participativã
ajuta sã se simtã cetãþeni europeni. Iar faptul cã pentru a se realiza 

aceste lucruri se va recurge la o metodã inovativã, asigurã impactul în 

comunitãþile tinerilor. Grupurile de tineri din Slovacia ºi România 

provin din mediul rural, unde accesul la educaþie este limitat, iar 

condiþiile de viaþã sunt foarte grele. Mai mult, în rândul participanþilor 

s-a identificat o ratã crescutã a abandonului ºcolar, astfel cã 

includerea lor socialã este o problemã cu atât mai mare.

Rezultatele proiectului ºi câteva dintre imagini vor fi incluse într-un 

catalog ce va fi trimis autoritãþilor publice ºi organizaþiilor non-

guvernamentale din România, Slovacia ºi din alte þãri est-europene. 

CeRe va include proiectul în baza sa de date care conþine exemple de 

participare publicã ºi advocacy ºi va participa ºi la competiþia anualã a 

organizaþiei ce premiazã proiectele de participare publicã.

Prezentare generalã

Proiecte pentru Democraþie ParticipativãProiecte pentru Democraþie Participativã

„Cetãþenie activã” ,  „dimensiune europeanã” ,  „valori 

democratice”, „principii democratice”, „societate civilã”. 

Doar limbaj de lemn sau ceva mai mult? Descoperã-le sensul în viaþa 

realã printr-un proiect pentru Democraþie Participativã.

Proiectele pentru Democraþie participativã  susþin participarea activã 

a tinerilor la viaþa democraticã, dezvoltã dialogul între autoritãþile 

publice ºi tineri, faciliteazã înþelegerea procesului legislativ în rândul 

tinerilor, promoveazã concepte ºi tehnici inovative de implicare ºi 

participare, creeazã structuri ºi strategii în domeniul politicilor de 

tineret, promoveazã cetãþenia europeanã activã ºi conºtientizarea de 

cãtre tineri a rolului lor major în conturarea viitorului Europei.  

66

„Cultivã democraþia!”„Cultivã democraþia!”
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Titlul proiectului:  „Participarea tinerilor prin imagini”

Asociaþia promotoare: Centrul de Resurse pentru Participare Publicã CeRe

Scurtã descriere a proiectului: 

Pentru cã deseori sunt discriminaþi ºi excluºi. Pentru cã îºi fac cu greu vocea 

auzitã. Pentru cã este nevoie de participarea lor activã. Acestea sunt doar 

câteva dintre motivele pentru care tinerii de etnie rromã din Slovacia ºi 

România vor fi actorii principali în proiectul “Youth Participation through 

Pictures”, implementat de Centrul de Resurse pentru Participare Publicã (CeRe). 

Timp de 6 luni, 32 de tineri rromi vor aplica metoda PhotoVoice pentru a arãta 

cum sunt afectaþi de excluderea socialã, chiar în comunitãþile din care fac 

parte. De asemenea, proiectul urmãreºte sã aducã pe agenda publicã 

problemele cu care se confruntã aceºti tineri ºi sã propunã soluþii. 

PhotoVoice este o metodã neconvenþionalã de participare publicã, eficientã 

mai ales pentru grupurile care nu pot aplica metodele standard  cum ar fi 

dezbaterile publice, pentru a-ºi face cunoscute opiniile. Metoda presupune 

organizarea de mai multe ºedinþe foto, în care sunt reflectate diferite aspecte 

ale unei probleme  în acest caz discriminarea ºi excluderea socialã, urmate de 

discuþii asupra imaginilor ºi de o expoziþie. Aceastã expoziþie, organizatã la 

sfârºitul întregului proces, aratã publicului larg ºi autoritãþilor pãrerile 

participanþilor asupra problemei cu care sunt confruntaþi, dar ºi rezolvãrile pe 

care le propun. 

Prin proiectul “Youth Participation through Pictures”, tinerii vor înþelege care 

este rolul lor în determinarea prezentului ºi viitorului Europei, lucruri care îi vor 

Un proiect pentru democraþie participativã presupune un 

parteneriat european ºi implicã  minim 2 þãri diferite 

Participante în Program, din care cel puþin una este o þarã UE. 

Din fiecare þarã trebuie sã participe minim 2 promotori 

independenþi.

Participanþi eligibili direct implicaþi în proiect 

trebuie sã aibã între 13 ºi 30 de ani þi sã fie rezidenþi 

legal într-o þarã participantã la Program (pag. 25).

Dacã proiectul presupune implicarea factorilor de 

decizie aceºtia pot fi implicaþi indiferent de vârsta 

sau de provenienþa geograficã.

Grupul trebuie sã fie de minim 16 tineri participanþi.

Durata proiectului 

Între 3 ºi 18 luni

Nu existã o duratã anume specificatã pentru activitate.

Activitatea  se poate desfãºura în þara(ile) unuia sau mai 

multor promotori.

Un promotor îºi va asuma rolul de coordonator pentru 

întregul proiect ºi va candida la Agenþia Naþionalã 

relevantã în numele tuturor promotorilor implicaþi.

10 . Exemplu de proiect10. Exemplu de proiect
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3. De ce „Proiecte pentru Democraþie Participativã“?3. De ce „Proiecte pentru Democraþie Participativã“?

 Pentru  cã  î þ i  o ferã  

posibilitatea de a te implica  

activ în comunitatea din care 

faci parte, planificând ºi 

implementând un proiect ce 

reprezintã o importantã 

experienþã  de educaþ ie 

nonformalã; 

  Pentru cã poþi contribui la 

dezvoltarea societãþii civile þi      

pentru ca vocea ta sã fie 

auzitã la nivel local, regional, 

naþional sau chiar internaþional.

  

      Un proiect pentru Democraþie Participativã îþi oferã 

oportunitatea de a te exprima, de a deveni un cetãþean dinamic ºi 

informat, un lider pentru comunitatea ta ºi un exemplu de urmat 

pentru alþi tineri.

    Un proiect pentru Democraþie Participativã îþi oferã 

oportunitatea de a-þi pune în practicã ideile, cunoºtinþele ºi de a le 

dezvolta, concretizându-le în acþiuni sociale ºi proiecte care rãspund 

nevoilor tinerilor, care îi implicã activ în comunitate ºi îi 

împuterniceºte.

21

Sesiuni  de formare (training) disponibile on-line pe 

site-ul programului, la adresa www.tinact.ro þi pe site-ul 

Agenþiei Naþionale, la adresa www.anpcdefp.ro . 

Programul Tineret în Acþiune are o reþea de formatori care susþin 

cursuri pe 4 module: 

scriere de proiect, 

management de proiect, 

educaþie non-formalã ºi 

voluntariat. 

Aceºtia sunt rãspândiþi în toatã þara ºi acoperã toate zonele 

geografice. În cazul în care vreþi sã organizaþi un curs de formare la 

care aceºtia sã fie formatori, îi puteþi contacta! Datele lor de contact le 

gãsiþi on-line.

naþionale

SALTO-YOUTH.net este o reþea formatã din 8 Centre de Resurse 

care rãspund prioritãþilor europene din domeniul tineretului. 

SALTO (Support Advanced Learning Training Opportunities) oferã 

resurse de informare ºi organizeazã activitãþi de formare pentru a 

sprijini organizaþiile ºi Agenþiile Naþionale în contextul programului 

Tineret în Acþiune.

SALTO este o structurã-suport pentru Agenþiile Naþionale, constituitã 

în vederea creºterii calitãþii proiectelor ºi în vederea colectãrii, 

dezvoltãrii ºi diseminãrii de resurse în sprijinul lucrului cu tinerii la 

nivel european.
...oricare ar fi motivaTiA, cultivã DemocraTiA!
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Crearea de reþele pentru schimbul, dezvoltarea  ºi 

diseminarea de bune practici în domeniul tineretului ºi 

participãrii active;

Consultãri cu ºi pentru tineri, în vederea identificãrii 

nevoilor ºi dorinþelor acestora cu privire la probleme 

referitoare la participarea la viaþa democraticã;

Evenimente de informare, seminarii, dezbateri pentru 

t ineri  centrate pe mecanismele democraþ ie i  

reprezentative la toate nivelurile, inclusiv funcþionarea 

instituþiilor ºi specificul politicilor UE;

Întâlniri între tineri ºi factorii de luare a deciziilor sau 

experþi în domeniul participãrii la viaþa democraticã ºi în 

instituþiile democratice;

Evenimente simulând funcþionarea instituþiilor 

democratice ºi rolurile factorilor decizionali.

Ce nu este un proiect pentru 

Democraþie Participativã?

9. Oportunitãþi de formare9. Oportunitãþi de formare

?

2020

Existã o serie de oportunitãþi de formare puse la dispoziþie pentru 

organizaþiile implicate în lucrul cu tinerii, atât pentru Acþiunea 1.3 

„Proiecte pentru Democraþie Participativã”, cât ºi pentru celelalte 

acþiuni din cadrul programului „Tineret în Acþiune”. Cele specifice 

pentru Acþiunea 1.3 „Proiecte pentru Democraþie Participativã” sunt:

A) „Let's meet for participation”

B) Contact Making Seminar”

Aceste cursuri de formare au ca obiective principale dezvoltarea unui 

plan de acþiune în vederea realizãrii unui proiect de Democraþie 

Participativã, dezvoltarea înþelegerii principiilor participãrii active a 

tinerilor, transferul de experienþã ºi bune practici la nivel local, 

crearea unui spaþiu pentru cunoaºtere ºi gãsire de potenþiali 

parteneri pentru implementarea unui proiect pentru Democraþie 

Participativã.

C) „European Citizenship Training Course”

Acest tip de curs de formare contribuie la dezvoltarea profesionalã a 

persoanelor active în domeniul tineretului prin intelegerea ºi 

integrarea conceptelor legate de Cetãþenie Europeanã în activitãþi 

practice curente.

O întâlnire statutarã a unei organizaþii

O întrunire politicã

Un schimb de tineri   

O iniþiativã a tinerilor

Poþi derula  o gamã variatã ºi generoasã de activitãþi:
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4. Etapele unui proiect4. Etapele unui proiect

Consideraþi tinerii participanþi o adevãratã resursã, opiniile ºi 

cunoºtintele lor pot aduce un plus de valoare proiectului vostru. 

Implicaþi-i activ pe tinerii participanþi în toate etapele de 

implementare a proiectului. Proiectul este cu ei ºi pentru ei! Motivaþi-i!

Menþineþi o comunicare permanentã cu partenerii în toate etapele de 

implementare a proiectului.

Pentru proiectele de scurtã duratã (minim 3 luni) respectaþi toate 

etapele de derulare: planificare, pregãtire, implementare ºi evaluare.

Gândiþi-vã la evaluarea proiectului încã din timpul planificãrii ºi 

implementãrii acestuia pentru ca lucrurile sã se desfãºoare aþa cum vã 

doriþi. Evaluarea este un proces continuu pe tot parcursul derulãrii 

proiectului.

Pãstraþi legãtura, pe toatã perioada de desfãþurare a proiectului, cu 

responsabilul de acþiune ºi cu responsabilul financiar, nu vã limitaþi 

doar la potenþialele situaþii de crizã; ei vã pot ajuta la implementarea 

corectã a activitãþilor, aºa cum le-aþi prevãzut în formularul de 

candidaturã.

Abordaþi problema protecþiei ºi a siguranþei participanþilor cu 

responsabilitate, acordând atenþie legislaþiei, politicilor ºi practicilor 

din fiecare þarã din care provin participanþii proiectului.

Planificare ºi pregãtire – etapã în care lucrezi împreunã cu alþi 

tineri la ideea voastrã de proiect pe care o adaptaþi criteriilor 

formale, calitative ºi financiare corespunzãtoare Proiectelor 

pentru Democraþie Participativã.

Punerea în aplicare a activitãþii/activitãþilor – aceastã etapã 

trebuie sã rãspundã obiectivelor ºi activitãþilor propuse ºi 

descrise în formularul de candidaturã. Menþinerea unui contact 

constant cu Agenþia Naþionalã nu poate sã fie decât benefic. 

1

2
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8. Tips & Tricks8. Tips & Tricks

Înainte de a depune candidatura, faceþi o analizã a nevoilor din 

comunitate ºi a grupului þintã cãruia doriþi sã vã adresaþi, definiþi-vã 

obiectivele ºi dezvoltaþi ideea proiectului.

Evaluaþi cu precizie costurile pe care le implicã proiectul deoarece 

este o activitate care presupune cofinanþare.

Înainte de depunerea formularului de candidaturã verificaþi criteriile 

de eligibilitate ºi de calitate.

La selecþia partenerilor, þineþi cont de domeniile de interes comune, 

de obiectivele ºi specificul domeniilor de interes pentru dezvoltarea 

unor parteneriate puternice ºi  durabile.

Toþi partenerii din proiect trebuie sã aibã roluri ºi obiective comune.

Programul de activitãþi trebuie sã fie clar definit, realist, echilibrat în 

concordanþã cu obiectivele 

propuse, iar metodologia pe care 

doriþi sã o implementaþi  sã fie în 

concordanþã cu obiectivele 

proiectului, parteneriatului ºi al 

grupului de tineri cãruia vã 

adresaþi.

Asiguraþi un echilibru în ceea ce 

priveþte numãrul, genul ºi vârsta 

participanþilor, pentru a garanta 

coeziunea ºi dinamica grupului – 

premise importante pentru un 

proiect de succes. 

Evaluare (inclusiv studierea posibilitãþii unei eventuale continuãri a 

proiectului) – aceastã etapã vã ajutã pe voi, tinerii, în urmãrirea 

cursivitãþii proiectului ºi în împãrtãºirea experienþelor comune 

dobândite în urma lucrului ºi învãþãrii comune; evaluarea este 

necesarã pe tot parcursul desfãºurãrii proiectului.

3
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5. Ciclul de viaþã a proiectului 5. Ciclul de viaþã a proiectului 

Ca toate celelalte tipuri de proiecte finanþate prin programul Tineret 

în Acþiune, proiectele de Schimburi de Tineri sunt supuse unui proces 

de selecþie de pânã la 8 – 10 sãptãmâni, pentru a se verifica dacã 

îndeplinesc  criteriile de eligibilitate ºi de calitate presupuse de tipul 

de activitate vizat. Se verificã, de asemenea, ºi dacã se urmãreºte, prin 

activitãþile propuse, atingerea unor obiective, prioritãþi ºi teme 

specifice programului Tineret în Acþiune. 

La sfârºitul procesului de evaluare, Agenþia Naþionalã informeazã toþi 

candidaþii cu privire la rezultatul acesteia þi comunicã punctajele þi 

observaþiile evaluatorilor atât pentru candidaturile aprobate (pentru 

o bunã implementare a proiectului), cât þi pentru cele respinse (în 

vederea redepunerii candidaturii la urmãtoarele termene limitã). 

Pentru candidaturile declarate respinse, Agenþia Naþionalã comunicã 

motivele respingerii, atât în cazul în care candidatura nu a trecut de 

prima etapã de evaluare (evaluarea eligibilitãþii), cât ºi în cazul în care 

candidatura este consideratã repinsã în urma evaluãrii calitative. 

Pentru proiectele care sunt declarate aprobate, înainte de începerea 

activitãþilor se va încheia un contract de finanþare cu Agenþia 

Naþionalã.

În mod frecvent nu existã o comunicare permanentã ºi nu sunt 

implicaþi toþi promotorii proiectului în toate etapele de 

Neimplicarea tinerilor participanþi în toate etapele de 

desfãºurare ale proiectului.

Neimplicarea membrilor comunitãþii în proiect în vederea 

creºterii impactului ºi vizibilitãþii proiectului ºi finanþatorului.

Termenul limitã de depunere a raportului final nu este 

respectat.

Formularul de raport final este insuficient detaliat din punct de 

vedere al execuþiei tehnice sau conþine pasaje/secþiuni identice 

cu cele menþionate în formularul de candidaturã.

implementare a proiectului. 
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Confirmare

de primire

Evaluarea

eligibilitãþii

Evaluarea

calitativã

Comitet de

selecþie

Contractare

Implementarea

proiectului

Monitorizare

Finalizarea

proiectului

Raport

final

Înregistrarea

candidaturii

>>>>
>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>>>>>

>>>>
>>>>

>>>>

7. Greºeli f recvente ale bene ficiarilor7. Greºeli f recvente ale bene ficiarilor

>>>>
>>>>
>>>>Follow

up

>>>>

Beneficiarii sunt cei ale cãror proiecte au primit finanþare. Printre cele 

mai frecvente greþeli ale acestora se numãrã:

S , în timpul implementãrii acestuia, 

fãrã acordul prealabil al Agenþiei Naþionale.

Activitãþile de diseminare ºi de exploatare a rezultatelor sunt 

confundate cu activitãþile întreprinse în scopul creþterii 

vizibilitãþii proiectului ºi a finanþatorului Programului.

Nu sunt luate în considerare de cãtre beneficiari 

recomandãrile fãcute de  evaluatori în vederea creºterii 

calitãþii proiectelor.

e fac modificãri la proiect



Dimensiunea europeanã este asociatã cu limba de lucru care se 

foloseºte pe durata desfãºurãrii activitãþilor.

Secþiunea dedicatã mãsurilor de siguranþã ºi protecþie este foarte 

sumar descrisã, neconºtientizându-se importanþa ei pe toatã durata 

de implementare a proiectului.

Folosirea abuzivã a unor termeni generali în descreierea proiectului 

fãrã a se furniza o imagine clarã ºi detaliatã a desfãºurãrii  activitãþilor.

Din descrierea proiectului nu rezultã implicarea tinerilor participanþi 

în toate etapele de desfãºurare ale proiectului.

15151414

6. Greºeli f recvente ale candidaþilor 6. Greºeli f recvente ale candidaþilor 

Numãrul promotorilor implicaþi în proiect nu este de minim 2 þãri 

participante la Program, din care cel puþin unul este dintr-o þarã UE, 

neasigurându-se astfel criterul reþelei nationale.

Proiectul implicã mai puþin de 2 promotori din fiecare þarã, 

neasigurându-se astfel criteriul reþelei naþionale.

Declaraþia de onoare nu este semnatã ºi ºtampilatã în original.

Nu este anexat rezumatul activitãþilor la formularul de candidaturã.

Formularului de candidaturã nu îi sunt ataºate documentele 

adiþionale pentru solicitarea de fonduri de peste 25 000 Euro.

Nu existã un echilibru al participanþilor proiectului din partea tuturor 

promotorilor din punct de vedere al numãrului, vârstei ºi genului. 

Nu este asiguratã cofinanþarea proiectului din alte surse.

Candidaþii sunt cei care depun cereri de finanþare la Agenþia 

Naþionalã. Printre cele mai frecvente greþeli ale acestora se numãrã:
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