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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 þi 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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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 þi 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



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 Marii Britanii þi Irlandei de Nord               

România             Slovacia               Slovenia               Spania               

Suedia               Ungaria

State EFTA/EEA: Islanda               Liechtenstein               Norvegia

State candidate: Turcia

Þãri partenere din vecinãtatea UE 

(proiecte finanþate prin Acþiunea 3.1.a)

State din Europa de Sud-Est: Albania              Bosnia ºi Herþegovina              

Croaþia              Fosta Republicã Iugoslavã a Macedoniei              

Muntenegru              Serbia 

State din Europa de Est ºi Caucaz: Armenia              Azerbaijan              

Belarus              Georgia              Moldova              Federaþia Rusã              

Ucraina 

State din bazinul mediteranean: Algeria              Egipt              Israel

Iordania              Liban              Maroc              Autoritatea Palestinianã din 

Cisiordania ºi Fâºia Gaza              Siria              Tunisia 

Proiecte de formare þi reþeleProiecte de formare þi reþele



 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 de  

formare þi reþele în România?

„Dezvoltã-te ºi exploreazã împreunã cu ceilalþi“„Dezvoltã-te ºi exploreazã împreunã cu ceilalþi“

Organizaþii non-guvernamentale înfiinþate conform Ordonanþei nr. 

26/2000 cu privire la asociaþii ºi fundaþii

Autoritãþi publice implicate nemijlocit în lucrul cu tinerii

Grupuri informale de tineri, dar care sunt reprezentate (inclusiv 

contractual) din una de categoriile de organizaþii menþionate mai sus

Un organism activ la nivel european în domeniul tineretului (ONGE)
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2. Proiecte de formare ºi reþele2. Proiecte de formare ºi reþele
„A fost o sãptãmânã plinã de emoþii, încercãri, noutate, exerciþii de 

cunoaºtere, integrare, comunicare, discuþii, experienþe interculturale, 

dar mai ales multã creativitate ºi flexibilitate”, e de pãrere Sorina Grosu, 

coordonatoarea proiectului. Iar toate aceste sentimente care i-au unit 

pe participanþi au dus la crearea unei broºuri, „Creative Flexibility 

Booklet”, în paginile cãreia sunt explicate diferite aspecte ale 

flexibilitãþii ºi sunt detaliate ºi exerciþiile pe care le-au fãcut 

participanþii în cadrul activitãþilor. 

Uitându-se în urmã, toþi tinerii simt cã au câºtigat enorm în urma 

desfãºurãrii acestui proiect. „Am înþeles cã a fi pregãtit înseamnã sã 

înþelegi situaþia pe care trebuie sã o înfrunþi ºi sã gãseºti o metodã 

foarte simplã de soluþionare, dar în acelaºi timp aceasta sã fie ºi cea mai 

bunã soluþie creativã”, e de pãrere Marco. 
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„Dezvoltã-te ºi exploreazã împreunã cu ceilalþi“„Dezvoltã-te ºi exploreazã împreunã cu ceilalþi“

Prezentare generalã

Eºti activ în domeniul tineretului ºi vrei sã te formezi? Vrei sã cunoºti 

experienþele prin care au trecut alþi tineri sau lucrãtori de tineret, pe 

parcursul derulãrii proiectelor? Te intereseazã sã afli exemple de bunã 

practicã în acest domeniu? Poþi face toate acestea într-un Proiect de 

formare ºi reþele!

Proiectele de formare ºi reþele susþin formarea celor activi în 

domeniul tineretului ºi în organizaþii de tineret, în special lideri de 

proiect, consilieri de tineret ºi supervizori în astfel de proiecte. Se 

susþin, de asemenea, schimbul de experienþã, expertizã ºi bune 

practici în domeniul tineretului ºi în organizaþii de tineret, precum ºi 

activitãþi care pot duce la constituirea de proiecte, parteneriate ºi 

reþele, în cadrul programului Tineret în Acþiune. 

Aceste tipuri de proiecte îþi oferã oportunitatea de a aduce un plus de 

e x p e r i e n þ ã  î n  c a d r u l  

organizaþiei tale ºi sã dezvolþi 

resursele umane  în vederea 

derulãrii de viitoare proiecte în 

context Tineret în Acþiune - nu 

doar proiecte de formare ºi 

reþele, ci ºi schimburi de tineri, 

iniþiative ale tinerilor sau 

potenþiale stagii de voluntariat. 

Desfãºurând un astfel de 

proiect, ai ºansa de a intra în 

contact cu diverse structuri 

implicate în lucrul cu tinerii, 

pentru a favoriza schimbul de 

experienþã, bune practici, 

creºterea calitãþii ºi inovaþia. 

Proiecte de formare þi reþeleProiecte de formare þi reþele
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Cum poþi învãþa sã depãºeºti 

situaþiile neprevãzute, atunci când 

derulezi un proiect de tineret? Cum 

poþi da dovadã de creativitate ºi 

f lex ib i l i tate  într -o  ipostazã 

neaºteptatã? ªi, cel mai important, 

cum poþi învãþa din toate aceste 

lucruri? De la aceste idei a pornit 

proiectul „Creativitatea flexibilã în 

proiectele de tineret”, proiect 

coordonat de Asociaþia Art Perspective, în cadrul cãruia au participat 25 de 

lucrãtori de tineret din Armenia, Bulgaria, Estonia, Germania, Italia, Polonia, 

Portugalia, Ungaria ºi România. 

Proiectul s-a desfãºurat la Sinaia, în noiembrie 2007 ºi, dupã cum povestesc 

participanþii, a fost o adevãratã sursã de idei ºi inspiraþie pentru toþi. „Unul 

dintre momentele speciale pe care mi le amintesc e legat de un exerciþiu în 

timpul cãruia fiecare echipã trebuia sã pregãteascã un joc, iar în momentul în 

care urma sã începem, ni se impunea o restricþie în derularea lui (timp, spaþiu, 

participanþi). Fiecare echipã trebuia sã gãseascã o soluþie chiar în acel moment”, 

povesteºte Marco, din Italia. În ceea ce priveºte lucrul în echipã, Andreea, din 

România, a considerat cã un moment special a fost cel în care tinerii au construit 

un pod ale cãrui componente fuseserã construite separat, pe echipe: „un bun 

exerciþiu de sincronizare ºi de consolidare a grupului care a ajutat la 

omogenizarea pe parcurs a întregii echipe”, considerã tânãra. 

Cele 8 activitãþi ce pot fi implementate prin proiecte 

de formare ºi reþele: 

job shadowing (experienþe de învãþare practicã)

vizitã de fezabilitate

 întâlnire de evaluare

vizitã de studiu

activitate de constituire de parteneriate

seminar

curs de formare 

reþea

Proiectele de formare ºi reþele fac parte din categoria 

„sistemelor de susþinere” pentru cei care lucreazã cu þi 

pentru tineri.

Durata proiectului 

între 3 ºi 18 luni

Nu existã limitã de vârstã pentru participanþi.

„Dezvoltã-te ºi exploreazã împreunã cu ceilalþi“„Dezvoltã-te ºi exploreazã împreunã cu ceilalþi“
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Titlul proiectului: „Creative Flexibility in Youth Projects”

Asociaþia promotoare: Asociaþia ArtPerspective 

Scurtã descriere a proiectului: 

Aceste proiecte pot fi iniþiate atât de promotori proaspãt implicaþi în 

activitãþi de tineret, cât ºi de structuri ºi lucrãtori în domeniul 

tineretului cu experienþã îndelungatã în acest domeniu.

Un proiect de formare ºi reþele se bazeazã pe un  parteneriat între 

minim doi parteneri din cel puþin douã þãri diferite. Promotori ai unui 

astfel de proiecte pot fi organizaþile/asociaþiile non-profit (stabilite în 

una din þãrile participante la program sau în þãrile partenere din 

vecinãtatea Uniunii Europene), structuri/organisme publice 

locale/regionale/naþionale implicate în activitatea de tineret sau  

grupuri informale de tineri.

10 . Exemplu de proiect10. Exemplu de proiect
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Proiecte de formare þi reþeleProiecte de formare þi reþele
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3. De ce Proiecte de formare si Retele?3. De ce Proiecte de formare si Retele?

Pentru cã proiectele de formare ºi reþele pot constitui un prim pas în 

vederea materilizãrii ideilor ºi iniþiativelor tale. Pentru cã pot 

rãspunde nevoilor pe care le ai în cadrul organizaþiei ºi în activitãþile 

pe care le derulezi cu tinerii. Pentru cã, în acest fel, poþi determina 

dezvoltarea capacitãþii organizaþionale - din punct de vedere al 

experienþei membrilor ºi lucrãtorilor în domeniul tineretului, al 

voluntarilor ºi experþilor, al calitãþii metodelor ºi practicilor de 

implementare ºi gestionare a proiectelor Tineret în Acþiune, al 

schimbului de experienþã ºi de bune practici, etc. 

Pentru cã poþi derula o gamã extrem de generoasã de activitãþi de:

informare (vizite de studiu, experinþe de învãþare practicã)

pregãtire (vizite de fezabilitate, identificare de parteneri)

formare (seminarii, cursuri)

analizã (întâlniri de evaluare) 

dezvoltare ºi/sau extindere (reþele).

„Dezvoltã-te ºi exploreazã împreunã cu ceilalþi“„Dezvoltã-te ºi exploreazã împreunã cu ceilalþi“
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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.

Proiecte de formare þi reþeleProiecte de formare þi reþele
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Pentru cã, derulând un proiect de formare ºi reþele, calitatea 

diverselor tipuri de proiecte pe care le vei implementa în viitor - 

schimburi de tineri, iniþiative ale tinerilor, etc  va creºte.

Pentru cã aceste proiecte pot acþiona ca o sursã de idei fezabile,  de 

noi competenþe ºi abilitãþi, ca un impuls de conºtientizare ºi 

înþelegere a nevoii de colaborare ºi schimb de bune practici între 

actorii implicaþi în activitãþile de tineret.

9. Oportunitãþi de formare9. Oportunitãþi de formare

?

„Dezvoltã-te ºi exploreazã împreunã cu ceilalþi“„Dezvoltã-te ºi exploreazã împreunã cu ceilalþi“

Existã o serie de oportunitãþi de formare puse la dispoziþie pentru 

organizaþiile implicate în lucrul cu tinerii, atât pentru acþiunea 4.3  

„Proiecte de formare ºi reþele”, cât ºi pentru celelalte acþiuni din 

cadrul Programului „Tineret în Acþiune”.

Cursul specific pentru acþiunea 4.3 – „Proiecte de formare ºi reþele” 

este

TicTac - Multilateral Training Course to Support Quality in Action 

4.3 of the Youth in Action Programme

Aceste tipuri de cursuri sunt destinate lucrãtorilor ºi liderilor de 

tineret implicaþi în activitãþi internaþionale care sunt interesaþi de 

derularea proiectelor de formare ºi reþele în vederea creºterii calitãþii 

viitoarelor proiecte internaþionale în context Tineret în Acþiune ºi în 

vederea dezvoltãrii organizaþiilor implicate.

Proiecte de formare þi reþeleProiecte de formare þi reþele
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4. Etapele unui proiect 4. Etapele unui proiect 

„Dezvoltã-te ºi exploreazã împreunã cu ceilalþi“„Dezvoltã-te ºi exploreazã împreunã cu ceilalþi“

stabiliþi ºi menþineþi o legãturã constantã ºi clarã cu partenerul / 

partenerii (e-mail, telefon, grup de discuþii, forum, etc.) atât înainte 

de depunerea candidaturii, cât ºi dupã aprobarea proiectului

asiguraþi-vã de  implicarea activã a tuturor partenerilor în elaborarea  

programului de activitãþi, a conþinutului ºi metodologiei proiectului, 

pentru identificarea profilului  participanþilor, derularea activitãþilor 

de evaluare, diseminare ºi exploatare a rezultatelor, etc

asiguraþi-vã cã sunteþi la curent cu legislaþia în vigoare privind 

obþinerea vizei pentru cetãþenii extra-comunitari ºi demaraþi 

procedurile de obþinere a vizei pentru cetãþenii extra-comunitari cu 

suficient timp înainte de începerea activitãþilor

Pentru proiectele derulate în parteneriat cu organizaþii din statele 

din vecinãtatea Uniunii Europene (Acþiunea 3.1.b), asiguraþi-vã cã 

sunteþi la curent cu legislaþia în vigoare privind obþinerea vizei pentru 

cetãþenii extra-comunitari ºi începeþi procedurile de obþinere a vizei 

pentru aceºtia cu suficient timp înainte de începerea activitãþii

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 de 

Iniþiative ale Tinerilor.

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

„Dezvoltã-te ºi exploreazã împreunã cu ceilalþi“„Dezvoltã-te ºi exploreazã împreunã cu ceilalþi“

3 

participaþi la reuniunea de contractare organizatã de Agenþia 

Naþionalã (prin coordonatorul de proiect, reprezentantul legal, etc.)

apelaþi la serviciile de suport ale Agenþiei Naþionale atât înainte de a 

depune proiectul, cât ºi în timpul derulãrii acestuia: consiliere, 

întâlniri de contractare, cursuri de formare 

asiguraþi-vã de identificarea, parcurgerea ºi înþelegerea tuturor 

documentelor aferente depunerii dosarului de candidaturã (ghidul 

programului, apelul naþional, formularul de candidaturã, fiºele de 

evaluare, infopack-urile personalizate disponibile pe site, etc.) 

aferente momentului semnãrii contractului (contractul împreunã cu 

toate anexele sale) sau specifice periodei de raportare (formular de 

raportare, îndrumar financiar, etc)

sol ic itaþ i  º i  þ ineþ i  cont de 

recomandãrile responsabililor de 

acþiune ºi a celor financiari pentru 

acele situaþii în care sunteþi nevoit 

sã faceþi orice fel de schimbare faþã 

de cererea de finanþare iniþialã

plasaþi perioada de implementare a 

activitãþilor cu suficient timp dupã 

începerea perioadei de eligibilitate 

ºi cu suficient timp înainte de 

f ina lu l  acesteia ,  pentru ca  

eventualele etape de pregãtire 

ºi/sau evaluare ºi continuare sã 

poatã fi susþinute financiar cu 

r e s p e c t a r e a  p r e v e d e r i l o r  

contractuale

Evaluare (inclusiv studierea posibilitãþii unei eventuale 

continuãri)  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.

Proiecte de formare þi reþeleProiecte de formare þi reþele
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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 Formare þi Reþele  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.

activitãþile de diseminare sunt confundate, în mod frecvent, cu 

activitãþile de vizibilitate sau activitãþile suplimentare de diseminare 

ºi valorizare;

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;

documentele financiare nu existã, sunt anexate dezordonat sau sunt 

anexate acele documente justificative necesare menþionate în 

contract ºi anexele sale.

„Dezvoltã-te ºi exploreazã împreunã cu ceilalþi“„Dezvoltã-te ºi exploreazã împreunã cu ceilalþi“
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7. Greºeli f recvente ale bene ficiarilor7. Greºeli f recvente ale bene ficiarilor

Confirmare

de primire

Evaluarea

eligibilitãþii

Evaluarea

calitativã

Comitet de

selecþie

Contractare

Implementarea

proiectului

Monitorizare

Finalizarea

proiectului

Raport

final

Înregistrarea

candidaturii

>>>>
>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>>>>>

>>>>
>>>>

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

up

>>>>

„Dezvoltã-te ºi exploreazã împreunã cu ceilalþi“„Dezvoltã-te ºi exploreazã împreunã cu ceilalþi“

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

mai frecvente greþeli ale acestora se numãrã:

Proiecte de formare þi reþeleProiecte de formare þi reþele

în timpul derulãrii proiectelor beneficiarul opereazã o serie de 

modificãri la proiect (structura parteneriatului, numãr de 

participanþi, datele de implementare a activitãþilor, etc)  fãrã 

înºtiinþarea Agenþiei Naþionale;

raportului final nu îi sunt anexate materialele promoþionale realizate 

cu sprijin comunitar sau este însoþit de materiale care nu respectã 

elementele de identitate vizualã sau de asigurare a spijinului 

comunitar conform cu prevederile contractuale;

nu este încadratã o strategie clarã de diseminare la nivelul tuturor 

partenerilor la proiect;



titularul contului unde se doreºte sã se efectueze plata este persoanã 

fizicã;

formularului de candidaturã nu îi sunt ataºate documentele 

adiþionale pentru solicitarea de fonduri de peste 25.000 de euro;

confuzia între acþiunile 3.1.b ºi 4.3.  ºi utilizarea unui formular de 

candidaturã greºit;

nespecificarea tipului de activitate vizat, din lista celor 8 tipuri de 

activitãþi eligibile disponibile;

erori de calcul al bugetului, prin omiterea utilizãrii sumelor standard 

specifice în funcþie de locul de implementare a proiectului sau din 

cauza neadaptãrii la regulile de finanþare specifice pentru fiecare din 

cele 8 tipuri de activitãþi eligibile.

15151414

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

proiectul începe înainte de perioada corespunzãtoare termenului 

limitã la care a fost depus;

detaliile bancare nu sunt semnate ºi ºtampilate în original de cãtre 

banca unde organizaþia deþine contul;

nu este anexat formularului de candidaturã programul zilnic de 

activitãþi sau un calendar al activitãþilor (pentru reþele);

scrisoarea oficialã nu este semnatã ºi ºtampilatã în original sau nu este  

anexatã formularului de candidaturã;

documentele care atestã personalitatea juridicã a organizaþiei (statut, 

hotãrâre judecãtoreascã, certificat de înregistrare fiscalã) nu sunt 

ataºate formularului de candidaturã;

declaraþia de onoare nu este semnatã ºi ºtampilatã în original;

declaraþia de onoare este semnatã de cãtre coordonatorul de proiect 

ºi nu de cãtre reprezentantul legal, în cazul în care aceste douã 

persoane nu coincid;

„Dezvoltã-te ºi exploreazã împreunã cu ceilalþi“„Dezvoltã-te ºi exploreazã împreunã cu ceilalþi“

Candidaþii sunt cei care depun cereri de finanþare la Agenþia 

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

Proiecte de formare þi reþeleProiecte de formare þi reþele
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