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 A TREIA SOLICITARE DE PROPUNERI DE 
PROIECTE PENTRU APLICAŢII COMPLETE 

08.10.2009 – 22.01.2010 
NUMĂRUL SOLICITĂRII DE PROPUNERI:  

HURO/0901 

Introducere 

În baza deciziei Comitetului Comun de Selecţie, în cooperare cu Autorităţile Naţionale maghiare şi 
române, Autoritatea de Management a programului lansează a treia solicitare de propuneri de 
proiecte în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (în 
cele ce urmează HU-RO CBP). 

Prezenta solicitare de propuneri este deschisă conform procedurii de evaluare într-o singură 
etapă, se adresează proiectelor complete, şi se bazează pe competiţia deschisă între acestea, în 
concordanţă cu HU-RO CBP adoptat prin Decizia nr. CCI 2007 CB 163 PO 067 a Comisiei 
Europene, precum şi cu regulile de implementare adoptate de către Comitetul Comun de 
Monitorizare a programului, pentru perioada 2007-2013. 

Programul este finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (în cele ce urmează 
FEDR), completat de co-finanţarea naţională a celor două State Membre participante în program, 
Ungaria şi România. Fondurile totale alocate programului, care urmează a fi distribuite, prin 
intermediul solicitărilor de propuneri, pe întreaga perioadă de implementare a acestuia sunt de 
aproximativ 248 milioane EUR, alocate celor două priorităţi, după cum urmează:  

 Alocarea fondurilor între priorităţi 

 Prioritatea 1. Prioritatea 2. 

ERDF (EUR) 114 482 217 85% 96 524 222 85% 

Finanţare publică naţională1 
(EUR) 

20 202 744 15% 17 033 686 15% 

Total (EUR) 134 684 961  113 557 908  
 

Prezenta solicitare de propuneri este deschisă pentru ambele Axe Prioritare ale programului. 
Resursele financiare alocate din FEDR acestei solicitări însumează 20 757 037,-,- EUR, care vor 
fi completate de contribuţiile Ungariei şi României.  

                                                 
1 Suma înglobează contribuţia statelor şi contribuţia proprie a aplicanţilor care trebuie adăugată contribuţiei comunitare (FEDR) în 
cadrul solicitărilor de propuneri pe întreaga perioadă de implementare a programului. 
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Acest document nu este în sine suficient pentru ca aplicanţii să îşi poată pregăti proiectele. 
Aplicanţii sunt invitaţi să parcurgă Manualul Aplicantului precum şi Documentul de programare 
Programul Operaţional) înainte de a lua o decizie referitoare la participarea în cadrul acestei 
solicitări, respectiv pentru a putea pregăti proiectele în conformitate cu regulile programului, 
incluzând legislaţia naţională şi comunitară relevantă. 

In toate cazurile în care există discrepanţe sau contradicţii între versiunea documentelor în limba 
engleză şi cea în română sau maghiară, va prevala versiunea în limba engleză a tuturor 
documentelor.  

Informaţiile cuprinse în Manualul Aplicantului care nu sunt relevante pentru această solicitare de 
propuneri, deschisă conform modelului de aplicare într-o singură etapă, nu se vor aplica în acest 
caz.         

A. Obiective, domenii majore de intervenţie şi alocări financiare ale 
solicitării de propuneri 

Obiectivul programului este de a contribui la apropierea persoanelor, comunităţilor şi agenţilor 
economici din zona de frontieră pentru a facilita dezvoltarea comună a zonei de cooperare, 
bazându-se pe avantajele cheie specifice regiunii de graniţă. 

Programul este compus din două axe prioritare tematice şi urmăreşte să contribuie la îndeplinirea  
politicilor şi principiilor europene, precum şi a strategiilor de la Lisabona şi Göteborg, prin 
promovarea competitivităţii şi dezvoltării durabile în Uniunea Europeană. 

Fondurile vor fi alocate operaţiunilor care se încadrează într-una din Axele Prioritare, Domeniile 
majore de intervenţie şi Acţiunile prezentate mai jos, respectând criteriile de eligibilitate 
enumerate în prezentul document precum şi în Manualul Aplicantului. Acestea sunt prezentate în 
tabelul următor, împreună cu sumele disponibile în cadrul prezentei solicitări:  

DOMENIU MAJOR DE 
INTERVENŢIE 

ACŢIUNEA FONDURI FEDR 
DISPONIBILE 

(Euro) 
PPrriioorriittaatteeaa  11  --  ÎÎmmbbuunnăăttăăţţiirreeaa  ccoonnddiiţţiiiilloorr  cchheeiiee  ppeennttrruu  ddeezzvvoollttaarreeaa  dduurraabbiillăă  ccoommuunnăă  aa  zzoonneeii  ddee  

ccooooppeerraarree 
1.1  Îmbunătăţirea 
facilităţilor de transport 
transfrontalier 

1.1.3 Pregătire de studii şi 
planuri 

1.549.399,- 

1.2.2 Programe de acces 
comunitar 

1.611.920,- 

 

1.2.3 Programe transfrontaliere 
de ştiri 

793.562,- 
1.2 Îmbunătăţirea 
comunicaţiilor 
transfrontaliere  

1.2.4 Pregătire de studii şi 
planuri 

561.187,- 

1.3.1 Protecţia valorilor naturale 
– soft 

1.345.130,- 

PP
rr ii

oo
rr ii

tt aa
tt ee

aa  
 11

 

1.3  Protecţia mediului 

1.3.4 Pregătire de studii şi 440.591,- 
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planuri 

PPrriioorriittaatteeaa  22    --    Întărirea coeziunii sociale şi economice în regiunea de granită 

2.1.2 Cooperarea în domeniul 
afacerilor 

1.440.470,- 2.1 Sprijinirea cooperării 
transfrontaliere în 
domeniul afacerilor  

2.1.3 Dezvoltarea turismului  4.846.282,- 

2.2.2 Proiecte comune de 
cercetare 794.229,- 

2.2.3 Cooperare între sectoarele 
implicate in C&D 

1.039.809,- 2.2 Promovarea cooperării 
în domeniul C+D şi inovării 

2.2.4 Pregătire de studii şi 
planuri 

1.122.375,- 

2.3.1 Cooperarea între instituţii 
de educaţie 

1.535.941,- 2.3 Cooperare pe piaţa 
muncii şi în domeniul 
educaţiei – dezvoltarea în 
comun a abilităţilor şi 
cunoştinţelor 

2.3.2 Cooperare pe piaţa muncii 1.508.132,- 

2.4 Protejarea sănătăţii şi 
prevenirea ameninţărilor 
comune 

2.4.2 Dezvoltare instituţională 
comună, coordonare, instruiri 

1.154.505,- 
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2.5 Cooperarea între 
comunităţi 

2.5.1 Cooperarea între 
comunităţi  

 

1.013.505,- 

B. Criterii de eligibilitate 

1. Eligibilitatea aplicanţilor 

Aplicanţii (Parteneri Lideri de Proiect, Parteneri) care vor solicita finanţare în cadrul prezentei 
solicitări de propuneri, vor trebui să respecte următoarele criterii generale de eligibilitate2: 

1. Să fie o persoană juridică non-profit, de drept public sau privat, care acţionează în 
beneficiul public;  

2. Să aibă sediul sau o filială locală sau regională înregistrată în aria eligibilă a programului3, 
judeţele. Szabolcs –Szatmár–Bereg, Hajdú-Bihar, Békés şi Csongrád în Ungaria si, 
respectiv, Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş, în România; 

                                                 
2 Pentru informaţii detaliate vă rugăm consultaţi Manualul Aplicantului.  
3 În situaţia în care sediul organizaţiei naţionale/regionale nu este înregistrat în zona eligibilă a programului, iar filiala locală dispune de 
personalitate juridică proprie, filiala va aplica pentru finanţare şi în etapa de contractare va fi beneficiarul contractului 

În situaţia în care sediul organizaţiei naţionale/regionale nu este înregistrat în zona eligibilă a programului, iar filiala locală nu dispune 
de personalitate juridică proprie, organizaţia naţională/regională va aplica pentru finanţare şi în etapa de contractare va fi beneficiarul 
contractului. În această situaţie, organizaţia trebuie să  dovedească rolul activ pe care îl joacă în regiunea de frontieră prin 
următoarele: 
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3. Să aibă resurse umane, profesionale şi financiare stabile şi suficiente, să demonstreze 
capacitatea de a gestiona partea de proiect care le revine, şi de a implementa din punct 
de vedere financiar şi profesional activităţile; 

4. Să aibă cel puţin un partener transfrontalier; 

5. Să îndeplinească fiecare criteriu adiţional de eligibilitate specificat în Manualul 
Aplicantului. 

Grupările Europene de Cooperare Teritorială (GECT) definite de Regulamentul (CE) 
1082/2006, şi înfiinţate în conformitate cu legislaţia naţională din Ungaria (Regulamentul (HU) 
99/2007) şi România (Ordonanţa de Urganţă (RO) 127/2007) sunt considerate eligibile în situaţia 
în care respectă criteriile de eligibilitate aplicabile oricărui partener, cu excepţia cerinţei de a avea 
un partener transfrontalier.  

Astfel, pentru a fi eligibile, GECT trebuie să respecte următoarele criterii:  

- Să fie înfiinţate de persoane juridice de drept public sau privat, având sediul pe teritoriul 
Ungariei sau României; 

- Să aibă sediul înregistrat în aria eligibilă a programului; 

- Să aibă menţionat în statut ca obiectiv şi domeniu de activitate contribuţia la dezvoltarea 
ariei eligibile transfrontaliere ; 

Alte entităţi juridice similare GECT, aşa cum sunt ele definite în legislaţia celor două ţări şi în 
Regulament, pot acţiona ca  „unici” beneficiari potrivit interpretării Comitetului de Coordonare a 
Fondurilor în legătură cu principiul Partenerului Lider de Proiect.  

NOTĂ! Organismele cu caracter comercial sau industrial, partidele politice şi persoanele 
fizice nu pot aplica şi beneficia de finanţare în cadrul  acestui Program ! 

Aplicanţii pot implica în proiect şi Parteneri Asociaţi. În cazul acestora, se aplică majoritatea 
criteriilor de eligibilitate, cu excepţia aceluia de a fi implicaţi financiar în derularea proiectelor, 
respectiv, de a-şi desfăşura activitatea în zona eligibilă a programului. Pentru detalii suplimentare 
vă rugăm consultaţi Manualul Aplicantului.  

1.1 Criteriile generale de ne-eligibilitate 

În cazul în care aplicantii se află în oricare dintre situaţiile de mai jos, nu vor putea obţine 
finanţare: 

1. Sunt în stare de faliment sau  în curs de lichidare, au afacerile administrate de către 
tribunal, au încheiat un acord cu creditorii pentru stingerea datoriilor, şi-au suspendat 
activitatea de afaceri, sunt subiectul unor proceduri privind situaţii asemănătoare ori sunt 
în orice situaţie similară, provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislaţia şi 
regulamentele naţionale sau UE în vigoare;  

2. Au suferit condamnări definitive şi irevocabile datorate unei conduite profesionale 
îndreptate împotriva legii; decizie formulată de o autoritate de judecată care are forţa de 
res judicata (împotriva căreia nu mai este posibil recursul în nici o instanţă); 

                                                                                                                                                                
a) Cel puţin un an de existenţă şi activitate în aria eligibilă la data depunerii cererii de finanţare, dovedită prin documente suport 

ataşate proiectului. Dacă acest aspect nu reiese în mod evident din documentele suport ataşate (Certificat constatator, Actul 
de Înfiinţare, Statut, Act de Asociere, etc.), alte documente oficiale vor trebui anexate pentru a dovedi îndeplinirea criteriului; 

b) Conducătorul filialei locale trebuie să fie împuternicit de către reprezentantul legal al organizaţiei să acţioneze în vederea 
implementării proiectului;  
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3. Se fac  vinovaţi de greşeli profesionale grave, care pot fi dovedite prin orice mijloace de 
probă concludente; 

4. Nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată faţă de bugetul de stat consolidat, cum ar fi 
contribuţiile sociale sau plata taxelor şi impozitelor, în conformitate cu prevederile legale 
ale statului în cadre funcţionează;  

5. Au suferit condamnări definitive şi irevocabile de tip res judicata, pentru infracţiuni de 
fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice altă activitate ilegală, 
desfăşurată în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii; 

6. Sunt declaraţi a fi într-o situaţie gravă de încălcare a obligaţiilor asumate prin contract, în 
legătură cu o procedură de achiziţie sau altă procedură de acordare a unei finanţări 
nerambrusabile din bugetul Comunităţii Europene; 

7. Sunt subiectul unui conflict de interese; 

8. Sunt vinovaţi de furnizarea de informaţii incorecte, informaţii solicitate  de către Autoritatea 
Contractantă, ca o condiţie pentru participarea la Solicitarea de propuneri de proiecte, sau 
dacă nu au furnizat informaţiile cerute; 

9. Au încercat să obţină informaţii confidenţiale, sau să influenţeze Comitetul de Evaluare ori 
Autoritatea Contractantă, în timpul procesului de evaluare aferent solicitării curente de 
propuneri de proiecte, sau în cursul unei solicitări anterioare; 

În situaţiile prezentate la punctele (1), (3), (4), (5), (8) şi (9), perioada de excludere va fi decisă de 
către Comitetul Comun de Selecţie pentru fiecare caz în parte.  

Criteriile de eligibilitate vor fi evaluate pentru fiecare partener de proiect. În situaţia în care oricare 
dintre aceştia nu îndeplineşte criteriile menţionate mai sus, proiectul va fi respins. 

1.2. Criterii de eligibilitate aplicabile parteneriatelor 

Programul solicită stabilirea de parteneriate echilibrate, în care să fie implicaţi parteneri care să se 
completeze reciproc din punct de vedere profesional şi financiar. Parteneriatul va fi evaluat ca şi 
eligibil în situaţia în care fiecare partener în parte îndeplineşte criteriile de eligibilitate enumerate 
şi nu intră sub incidenţa niciuneia dintre situaţiile de ne-eligibilitate prezentate mai sus.  

Criteriul minim care trebuie îndeplinit în cazul parteneriatelor presupune existenţa a cel puţin doi 
parteneri, dintre care un Partener Lider de proiect şi un Partener transfrontalier obligatoriu. 

1.2.1 Principiul Partenerului Lider de Proiect 

În conformitate cu prevederile Articolului 20 al Regulamentului (CE) 1080/2006 toate proiectele 
trebuie să respecte principiul Partenerului Lider de Proiect. Liderul parteneriatului va trebui 
nominalizat de către parteneri în cadrul unui acord de parteneriat care să stabilească reguli pentru 
funcţionarea corespunzătoare a parteneriatului, şi el va fi cel care va reprezenta singura legătură 
dintre program şi proiect, va semna contractul de finanţare pentru contribuţia comunitară (FEDR), 
va depune proiectul spre evaluare, va transfera contribuţia FEDR către parteneri şi va fi 
responsabil de coordonarea proiectului şi sarcinile administrative pe parcursul etapei de 
implementare a proiectului. Cu toate acestea, partenerii de proiect îşi vor asuma responsabilitatea 
propriilor acţiuni.4 

                                                 
4 Obiectivul general al programului se adresează problemelor şi nevoilor comune ale regiunii, acestea nefiind limitate de frontierele de 
stat, iar eliminarea sau reducerea lor necesitând soluţii comune. Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să demonstreze că au caracter 
şi impact transfrontalier de durată. Specificul transfrontalier trebuie demonstrat  la nivel de proiect şi parteneriat, în egală măsură. La 
nivel de  proiect, trebuie subliniate în mod clar, nevoile comune, regăsite pe ambele laturi ale frontierei, şi trebuie propuse soluţii 
similare sau complementare, cu rezultate asemănătoare. Soluţiile trebuie să genereze un impact transfrontalier durabil. Caracterul 
transfrontalier la nivelul partenerilor se manifestă prin existenţa a cel puţin unui partener de pe cealaltă parte a frontierei, precum şi 
prin respectarea a cel puţin două criterii comune: dezvoltare comună, implementare comună, personal comun, finanţare comună. 
Pentru informaţii suplimentare, legate de acest aspect, vă rugăm consultaţi Manualul Aplicantului. 
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2.  Eligibilitatea proiectelor 

Proiectele vor fi considerate eligibile în cazul în care: 

- Corespund obiectivelor şi axelor prioritare ale programului; 

- Sunt în concordanţă cu unul dintre domeniile majore de intervenţie şi cu una dintre 
acţiunile programului; 

- Au caracter şi impact transfrontalier demonstrabil; 

- Îndeplinesc cel puţin două dintre următoarele criterii comune: dezvoltare comună, 
implementare comună, personal comun, finanţare comună; 

- Respectă principiul Partenerului Lider de Proiect; 

- Respectă cerinţele şi limitările prevăzute în prezenta solicitare de propuneri, în Manualul 
Aplicantului şi în Programul Operaţional; 

Notă! În situaţia în care un proiect nu prezintă caracteristici transfrontaliere, acesta nu va 
putea dovedi impact transfrontalier durabil în etapa implementării. 

Pentru informaţii suplimentare legate de acest aspect, vă rugăm consultaţi Manualul Aplicantului. 

3. Eligibilitate teritorială 

Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să fie implementate în aria de frontieră eligibilă, adică în 
judeţele Szabolcs – Szatmár – Bereg, Hajdú-Bihar, Békés şi Csongrád din Ungaria, respectiv, 
Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş din România. 

NOTĂ! Activităţile/operaţiunile implementate în afara ariei eligibile a programului nu vor fi 
considerate finanţabile în cadrul programului de cooperare transfrontalieră. 

4.  Eligibilitatea cheltuielilor 

La pregătirea aplicaţiei, vă rugăm să aveţi în vedere faptul că, în baza criteriul privind finanţarea 
comună, în cadrul procesului de evaluare şi selecţie, proiectele vor fi evaluate sub aspectul 
proporţionalităţii împărţirii sarcinilor şi responsabilităţilor în raport cu bugetele partenerilor. În 
general, cheltuielile sunt eligibile daca: 

a) Sunt în legătură directă cu proiectul şi sunt incluse în bugetul aprobat de către Comitetul 
Comun de Selecţie; 

b) Corespund principiilor managementului financiar solid şi a regulilor naţionale şi comunitare 
care guvernează achiziţiile publice; 

c) Se încadrează într-una dintre următoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli de pregătire, de 
personal, de deplasare, servicii externalizate, echipamente, costuri de investiţii, cheltuieli 
financiare, cheltuieli indirecte (de regie).  

Cheltuielile sunt eligibile dacă respectă următoarele criterii: 

a) Eligibilitatea în timp  - cheltuielile sunt eligibile dacă au survenit în intervalul cuprins de la 
depunerea de către aplicant a proiectului, până la 31 Decembrie 2012. Cheltuielile de 
pregătire sunt exceptate de la această regulă. Pentru această categorie de cheltuieli perioada 
de eligibilitate începe la 1 ianuarie 2007 şi se încheie la data depunerii aplicaţiei complete. 

                                                                                                                                                                
 



 
 

7 

b) Eligibilitatea geografică - cheltuielile trebuie să survină în urma implementării activităţilor în 
aria eligibilă a programului. Pentru situaţiile exceptate de la această regulă, vă rugăm 
consultaţi Manualul Aplicantului. 

c) Eligibilitatea pe categorii de cheltuieli - cheltuielile trebuie să corespundă categoriilor de 
cheltuieli grupate în liniile bugetare principale; 

În cadrul prezentei solicitări de propuneri, cheltuielile aferente activităţilor de pregătire a 
proiectului sunt considerate a fi eligibile, în cazul în care s-au efectuat  în intervalul 1 Ianuarie 
2007  şi până la termenul limită de depunere a aplicaţiilor în cadrul prezentei solicitări, au fost 
generate şi plătite de către Partenerul Lider de Proiect şi parteneri în perioada de pregătire a 
proiectului, cu respectarea legislaţiei naţionale în domeniu (de ex. Legislaţia achiziţiilor publice, 
legislaţia în domeniul contabilităţii) aşa cum este prevăzut în Manual, şi pot fi verificate pe baza 
facturilor originale, şi/sau altor documente contabile de valoare echivalentă. Sumele rambursabile 
la această categorie nu pot depăşi 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, şi trebuie 
să se încadreze în plafonul de 150 000,- EUR. 

Eligibilitatea activităţilor de pregătire nu presupune faptul că programul va finanţa în cadrul 
prezentei Solicitări, proiecte a căror implementare a fost deja demarată sau s-a încheiat. 
Proiectele pot fi demarate după depunerea aplicaţiei complete, pe riscul aplicantului. În acest 
caz, cheltuielile vor fi considerate eligibile doar dacă proiectul va fi selectat spre finanţare şi doar 
daca, în faza de implementare, au fost respectare toate regulile programului. 

De asemenea, pentru anumite tipuri de cheltuieli există limitări impuse. Pentru mai multe 
informaţii cu privire la eligibilitatea cheltuielilor, vă rugăm consultaţi Manualul Aplicantului.  

5. Eligibilitatea activităţilor 

Prezenta solicitare cuprinde un set de categorii-cadru de activităţi, aplicanţii putând propune 
activităţi specifice necesare implementării proiectului propriu, care să se încadreze în categoriile 
propuse. De asemenea, proiectele vor trebui să se încadreze în una dintre domeniile majore de 
intervenţie şi acţiunile programului – cu posibilitatea de a fi în sinergie cu alte domenii de 
intervenţie – respectiv în una din axele prioritare. Toate activităţile propuse trebui să conducă spre 
atingerea unui rezultat care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor programului. 

În etapa de pregătire a cererii de finanţare, în cadrul procesului de elaborare a activităţilor, vă 
rugăm să aveţi în vedere faptul că, în cadrul procesului de evaluare şi selecţie, proiectele vor fi 
evaluate din perspectiva sustenabilităţii instituţionale, profesionale şi financiare. Pentru informaţii 
referitoare la categoriile-cadru de activităţi şi pentru indicaţii referitoare la sustenabilitatea 
proiectului vă rugăm să consultaţi Manualul Aplicantului şi Anexa D, Ghid privind principiul 
dezvoltării durabile. 

Aplicanţii vor trebui să demonstreze în cererea de finanţare, viabilitatea pe termen lung a 
proiectelor şi vor trebui să susţină rezultatele acestora pe o perioadă de cel puţin 5 ani. 
Nerespectarea acestei ultime cerinţe se poate solda cu obligaţia de a returna fondurile FEDR 
utilizate.  

NOTĂ! Eligibilitatea unei activităţi nu este similară eligibilităţii unei cheltuieli survenite 
pentru realizarea acesteia. Toate cheltuielile aferente unei activităţi eligibile trebuie să 
respecte regulile de eligibilitate a cheltuielilor pentru a fi acceptate ca fiind eligibile. Astfel, 
cheltuielile neeligibile, survenite pentru realizarea unor activităţi eligibile, vor trebui 
suportate de aplicanţi. 
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5.1. Activităţi ne-eligibile: 

Deşi aplicanţii au posibilitatea de a elabora diverse idei de proiecte, fără limitări excesive, există o 
serie de activităţi sau tipuri de proiecte care vor fi considerate ne-eligibile şi care nu vor primi 
sprijin financiar în cadrul programului, cum ar fi: 

� Proiecte sau activităţi cu impact negativ asupra mediului (pe baza Evaluării de Mediu a 
Programului şi a principiului dezvoltării durabile, fiind dovedit, dacă este relevant, şi prin 
studiul de impact de mediu al proiectului); 

� Proiecte sau activităţi implementate în afara ariei eligibile a programului; 

� Proiecte având obiectiv principal achiziţia de echipamente; 

� Activităţi aducătoare de profit, investiţii comerciale; 

� Proiecte implementate pe o singură latură a frontierei, fără efect transfrontalier; 

� Activităţi care cad sub incidenţa principiului dublei-finanţări, de ex. Activităţi deja finanţate 
din alte surse comunitare sau naţionale (publice sau private). 

NOTĂ! Proiectele care se încadrează în categoriile enumerate mai sus nu vor fi finanţate în 
cadrul programului! 

6. Durata proiectelor  

Proiectele finanţate în cadrul prezentei solicitări vor trebui implementate într-o perioadă cuprinsă 
între minim 6 luni şi maxim 24 luni. Durata maximă a implementării proiectelor pentru fiecare 
dintre acţiunile deschise în cadrul prezentei solicitări, este prezentată în tabelul de mai jos. 
Perioada de implementare, cu excepţia activităţilor de pregătire, începe după depunerea aplicaţiei 
şi va trebui să se încheie la 31 decembrie 2012.  

Proiectele sau părţi ale acestora implementate înaintea perioadei menţionate mai sus nu vor fi 
eligibile. Cu toate acestea cheltuielile de pregătire vor fi considerate eligibile dacă au survenit 
între 1 ianuarie 2007 şi înaintea depunerii cererilor de finanţare din cadrul prezentei solicitări. 

C. Ponderea finanţării şi eligibilitatea financiară 

Ponderea finanţării ne-rambursabile acordate proiectelor în cadrul prezentei solicitări de propuneri 
se încadrează între 95% (contribuţie FEDR + co-finanţare de stat) în cazul partenerilor maghiari, 
şi 98% (contribuţie FEDR + co-finanţare stat) în cazul partenerilor români, procente aplicate 
totalului costurilor eligibile ale proiectului. Fiecare aplicant va trebui să îşi aducă contribuţia 
proprie la implementarea proiectului, care va fi de minim 5% pentru partenerii maghiari şi  minim 
2%5 pentru partenerii români, procente aplicate, de asemenea, totalului costurilor eligibile ale 
proiectului. Contribuţia proprie trebuie asigurată în cazul bugetului fiecărui partener, în proporţia 

                                                 
5 În conformitate cu Art. 53 al Regulamentului (CE) Nr. 1083/2006, finanţarea FEDR nu poate depăşi 85% din totalul cheltuielilor 
eligibile, calculate în baza principiului cheltuielilor publice. În general, ponderea contribuţiei Statelor Membre este de 10% în cazul 
partenerilor maghiari şi 13% în cazul partenerilor români, aceasta fiind acordată în mod automat aplicanţilor selectaţi în baza unui 
contract de co-finanţare. În situaţia în care, aplicantul este o organizaţie de drept privat, contribuţia FEDR de 85% trebuie calculată 
pornind de la suma disponibilă pentru proiect provenind din bani publici, adică din contribuţia FEDR şi a Statelor Membre. Cu toate 
acestea, şi aceşti aplicanţi vor trebui să prezinte o contribuţie proprie de 5, respectiv 2%, sumele care lipsesc fiind completate din 
surse naţionale bugetare. În toate situaţiile ponderea finanţării nerambursabile va fi de 95%, respectiv 98%. Ponderea co-finanţării 
FEDR şi a Statelor Membre din cadrul acestor 95% şi 98% va diferi însă în cazul organismelor de drept public şi drept privat. În 
asemenea cazuri contribuţia naţională poate ajunge la un minim de 15% din totalul cheltuielilor publice eligibile. 
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determinată de locaţia acestuia. Cu toate acestea, fiecare aplicant este încurajat să implice o 
contribuţie proprie superioară minimului solicitat. 

NOTĂ! Dat fiind faptul că programul trebuie să respecte regulile privind ajutorul de stat, 
ponderea finanţării acordate din fonduri FEDR poate reprezenta mai puţin de 85% din 
costurile eligibile ale proiectului! În asemenea cazuri, aplicanţii trebuie să implice în 
proiect o contribuţie proprie superioară minimului solicitat de 5%, respectiv 2%. Pentru mai 
multe informaţii, vă rugăm consultaţi Manualul Aplicantului. 

Aplicanţii trebuie să asigure contribuţia proprie în numerar, contribuţiile în natură nefiind acceptate 
în cadrul programului.    

Singura excepţie în privinţa asigurării contribuţiei proprii o constituie Partenerii de proiect maghiari 
care sunt finanţaţi de la bugetul de stat:  
 

1. Organisme bugetare centrale (de exemplu Guvern, parlament, Ministere) 6 
a. Ministere şi toate organele bugetare care se află în subordinea acestora 
b. Organisme care deţin capitole bugetare în bugetul central şi organismele care 
se află în subordinea acestora 
c. Organisme prevăzute în alte legi speciale ca fiind finanţate de la bugetul de stat 
şi organismele aflate în subordinea acestora. 

 
2. Alţi beneficiari finanţaţi de la bugetul central de stat şi care sunt menţionaţi în ESA 957 

 
Numai în aceste situaţii bugetul proiectului se compune din următoarele elemente: 

- finanţarea maximă din surse FEDR: 85% 
- co-finanţarea de stat: 15% 
- contribuţia proprie : 0% 

Toate cererile de finanţare depuse în cadrul prezentei solicitări trebuie să respecte ponderile 
minime şi maxime ale finanţării nerambursabile la nivel de proiect, aplicabile fiecărui domeniu 
major de intervenţie sau acţiuni, conform tabelului de mai jos. Finanţările acordate nu pot depăşi 
sumele prezentate în tabel, care conţin deja şi co-finanţările de stat acordate automat proiectelor 
selectate, în baza unor contracte separate. 

NOTĂ! Finanţările acordate nu pot depăşi sumele prezentate în tabel.În situaţia în care 
cheltuielile totale depăşesc limitele impuse, aplicanţii vor trebui să suporte aceste sume 
din surse proprii.  

Domeniu major 
de intervenţie Acţiune 

Finanţare 
nerambursabilă 
minimă (ERDF + 
co-finanţare de 

stat) 

Finanţare 
nerambursabilă 
maximă (ERDF + 
co-finanţare de 

stat)   

Durata maximă 
de 

implementare 
a proiectului 

PRIORITATEA 1 -  Îmbunătăţirea condiţiilor cheie pentru dezvoltarea durabilă comună a zonei 
de cooperare 

1.1  
Îmbunătăţirea 
facilităţilor de 
transport 
transfrontalier 

1.1.3 Pregătirea 
de studii şi planuri 20 000,- 750 000,- 12 

                                                 
6 Pentru detalii suplimentare, vă rugăm consultaţi Trezoreria de Stat a Ungariei 
7 Pentru detalii suplimentare, vă rugăm consultaţi Ministerul Finanţelor a Ungariei 
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1.2.2 Programe 
de acces 
comunitar 

15 000,- 500 000,- 12 

1.2.3 Programe 
transfrontaliere 
de ştiri 

10 000,- 1 000 000,- 18 

1.2  
Îmbunătăţirea 
comunicaţiilor 
transfrontaliere 

1.2.4 Pregătirea 
de studii şi planuri  10 000,- 200 000,- 12 

1.3.1 Protecţia 
valorilor naturale 
– soft 

30 000,- 100 000,- 12 1.3  Protecţia 
mediului 

1.3.4. Pregătirea 
de studii şi planuri 20 000,- 200 000,- 12 

PRIORITATEA 2 - Întărirea coeziunii sociale şi economice în zona de graniţă 
2.1.2 Cooperarea 
în domeniul 
afacerilor 

10 000,- 100 000,- 12 
2.1 Sprijinirea 
cooperării 
transfrontaliere 
în domeniul 
afacerilor 

2.1.3 Dezvoltarea 
turismului 100 000,- 1 500 000,- 18 

2.2.2 Proiecte de 
cercetare comune 100 000,- 500 000,- 18 

2.2.3 Cooperare 
între sectoarele 
implicate în C+D 

10 000,- 50 000,- 12 

2.2 Promovarea 
cooperării în 
domeniul C+D 
şi inovării 

2.2.4 Elaborarea 
de studii, planuri 10 000,- 50 000,- 12 

2.3.1 Cooperare 
între instituţiile de 
educaţie 

50 000,- 200 000,- 12 
2.3 Cooperare 
pe piaţa muncii 
şi în domeniul 
educaţiei – 
dezvoltarea în 
comun a 
abilităţilor şi 
cunoştinţelor 

2.3.2 Cooperare 
pe piaţa muncii 

20 000,- 200 000,- 12 

2.4 Protejarea 
sănătăţii şi 
prevenirea 
ameninţărilor 
comune 

2.4.2 Dezvoltare 
instituţională, 
coordonare, 
instruire 

20 000, 200 000,- 12 

2.5.1 Cooperare 
între comunităţi – 
soft 

20 000,- 600 000,- 12 
2.5 Cooperare 
între comunităţi 2.5.1 Cooperare 

între comunităţi – 
light 

20 000,- 150 000,- 12 

 

În cadrul programului nu se vor acorda plăţi din FEDR în avans, finanţarea realizându-se pe baza 
principiului rambursării. Cu toate acestea, proiectele aprobate pentru a beneficia de finanţare prin 
program vor primi automat co-finanţarea de stat care le revine, fără a urma altă procedură de 
aplicaţie, după semnarea contractelor de co-finanţare cu autorităţile naţionale relevante. 100% din 
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contribuţia de stat a Ungariei va fi transferată Partenerilor maghiari de proiect şi maxim 90% din 
co-finanţarea naţională a României, Partenerilor români de proiect. Regulile detaliate de acordare 
a co-finanţării de stat vor fi stipulate în contractele de co-finanţare naţională. 

D. Procesul de evaluare şi selecţie 

Toate cererile de finanţare depuse în cadrul acestei solicitări se vor supune procedurii de 
evaluare într-o singură etapă, ceea ce înseamnă că vor fi depuse documentaţii complete în 
termenul limită prevăzut, fără posibilitatea de a redepune aplicaţia decât în cadrul unei alte 
solicitări de propuneri. Cererile de finanţare vor fi evaluate într-o singură rundă, devenind astfel 
posibilă compararea lor şi selectarea acelor proiecte care contribuie în cea mai mare măsură la 
obiectivul specific corespunzător respectivului domeniu.  

Pentru prezentarea detaliată a procedurii de evaluare, vă rugăm consultaţi pagina web a 
programului: www.huro-cbc.eu. 

E. Respectarea legislaţiei Uniunii Europene şi a celei naţionale 

Toate proiectele depuse şi finanţate în cadrul acestei solicitări vor trebui să respecte legislaţia 
comunitară şi naţională relevantă. Normele legislative care guvernează programul pot fi 
consultate în Manualul Aplicantului. 

Potrivit Regulamentului General (CE) 1083/20068, pentru a fi eligibile în cadrul programelor 
transfrontaliere, proiectele trebuie să aibă în vedere şi să respecte regulile cu privire la Ajutorul de 
Stat, precum şi acele norme care reglementează veniturile generate în cadrul proiectelor. Mai jos 
sunt prezentate pe scurt aceste reglementări. Pentru informaţii suplimentare legate de acest 
subiect, vă rugăm să consultaţi Manualul Aplicantului.  

NOTĂ! Pentru prezenta Solicitare de propuneri de proiecte, poate fi acordat şi ajutor 
temporar, în conformitate cu Ordonanţa Ministerului Dezvoltării Naţionale şi Economiei din 
Ungaria 5/2009 (III.18). 

1. Reguli privind Ajutorul de Stat 

Având în vedere faptul că programul se supune regulilor privind Ajutorului de Stat, aplicanţii 
trebuie să se familiarizeze cu acestea. În situaţia în care anumite activităţi sau proiecte cad sub 
incidenţa acestor reguli, contribuţia FEDR de 85% din costurile eligibile ale proiectului, poate fi 
redusă. Dacă aplicanţii depun un proiect care se supune regulilor Ajutorului de Stat, partenerii vor 
trebui să se angajeze să acopere acele cheltuieli care derivă din scăderea ponderii finanţării 
nerambursabile.  

În acest caz, contractul de finanţare va fi semnat numai dacă Liderul de Proiect, în consens cu 
partenerii din proiect, se angajează să acopere suma cu care a fost redusă finanţarea. 

                                                 
8 Privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr.1783/1999(OJ L 210 31. 07. 2006 
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Potrivit Articolului 87 şi 88 al Tratatului, precum şi Articolului 54 al Regulamentului (CE) 
1083/20069, sprijinul poate fi acordat numai proiectelor care respectă regulile ajutorului de stat. 
Următoarele criterii definite în cadrul tratatului trebuie îndeplinite simultan pentru ca activităţile să 
cadă sub incidenţa acestor reguli: 

 - sprijinul trebuie să fie acordat din resurse de stat; 
 - sprijinul trebuie să confere un avantaj; 
 - sprijinul trebuie să fie selectiv; 
 - sprijinul trebuie să afecteze comerţul şi competiţia dintre Statele Membre. 
 

Cele mai importante reguli pentru Ajutorul de Stat aplicabile prezentei solicitări de propuneri: 

1. Articolul 87 al Tratatului de instituire a Comunităţii Europene; 

2. Decret Guvernamental (HU) 85/2004 (IV. 19) privind procedurile referitoare la ajutorul de 
stat cuprinse în Articolul 87(1) al Tratatului CE şi la harta ajutorului regional;  

3. Ordonanţa de Urgenţă (RO) 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului 
de stat. 

4. Regulamentul (CE) 800/2008: de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu 
piaţa comună în aplicarea articolelor 87şi 88 din Tratat (Regulament general de exceptare 
pe categorii de ajutoare) (OJ L 214/3. 2008. 9.8.) 

Pentru mai multe informaţii şi pentru o listă exhaustiva a regulilor privind Ajutorul de Stat şi a 
documentelor anexă, vă rugăm consultaţi Manualul Aplicantului. 

2. Generarea de venituri 

Ca regulă generală, proiectele finanţate în cadrul acestui Program nu trebuie să genereze 
niciun fel de venit, din moment ce rezultatele lor sunt direcţionate către interesul public şi trebuie 
puse gratuit la dispoziţia publicului. Veniturile care pot apărea trebuie previzionate în formularul 
de buget şi trebuie reduse din costurile totale eligibile.  

Potrivit Articolului 55 al Regulamentului 1083/200610 „Cheltuielile eligibile legate de un proiect 
generator de venituri nu vor depăşi valoarea reală a costului de investiţie cu deducerea valorii 
reale a veniturilor nete în urma investiţiei pe parcursul unei perioade de referinţă determinate”, 
adică veniturile generate ca urmare a rezultatelor proiectelor trebuie deduse din costurile totale 
eligibile. În situaţia în care veniturile nu pot fi previzionate din motive obiective, veniturile obţinute 
în următorii 5 ani de la încheierea proiectului vor fi deduse din totalul cheltuielilor eligibile, deci şi 
din totalul finanţării alocate. 

F. Principii orizontale 

Structurile de management ale programului vor acorda o atenţie deosebită aspectelor legate de 
respectarea principiilor orizontale, în cadrul procesului de evaluare, selecţie şi implementare a 
proiectelor.  Ca şi regulă minimală, toate proiectele trebuie să respecte principiile orizontale ale 

                                                 
9 Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului de stabilire a  prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare 
Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1260/1999. (OJ L 210/25 11. 07. 
2006; 
10 Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a  prevederilor generale privind Fondul European de 
Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1260/1999 (OJ L 
210/25 11. 07. 2006). 
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UE, aducându-şi totodată contribuţia la acestea prin asumarea unor obligaţii specifice acestui 
domeniu.  

Pentru informaţii suplimentare legate de principiile orizontale, consultaţi Anexa C – Ghid cu privire 
la oportunităţi egale şi Anexa D – Ghid cu privire la principiul dezvoltării durabile. 

 

NOTĂ! Este obligatoriu să consultaţi cu atenţie Ghidul cu privire la oportunităţi egale şi cel 
privind dezvoltarea durabilă şi să folosiţi setul de indicatori orizontali prevăzuţi în acestea, 
pentru fiecare acţiune. 

G. Depunerea proiectelor, termen limită 

Formularul Cererii de finanţare şi anexele trebuie completate electronic (la calculator), la 
alegerea aplicantului, ori în limba engleză, ori într-o versiune bilingvă, în limbile română şi 
maghiară, în ambele cazuri, însoţite de un scurt sumar în limba engleză. Documentele suport pot 
fi depuse în  limba originală (română sau maghiară). În cazul în care vor exista diferenţe între 
versiunile în limbile română şi maghiară ale aplicaţiei, va prevala informaţia din versiunea în 
limba Partenerului Lider de proiect. Lipsa traducerilor din Formularul Cererii de finanţare va duce 
la respingerea automată a aplicaţiei. Cererile de finanţare completate la maşina de scris sau de 
mâna, ori cele redactate în alte limbi decât cele prevăzute, vor fi automat respinse. 

Proiectul trebuie depus într-un singur colet  care să conţină: 

- Un exemplar original; 

- Trei copii; 

- O versiune electronică pe un suport corespunzător (CD, DVD, USB, pen drive). 

Proiectele trebuie să utilizeze Formularul Cererii de finanţare, care constituie anexă la prezenta 
Solicitare de propuneri de proiecte şi să respecte aspectele menţionate în documenţaţia aferentă 
apelului de propuneri de proiecte. Formatul tipărit, cât şi copiile acestuia, trebuie să conţină toate 
părţile obligatorii (Cererea de finanţare, anexele, declaraţiile, alte documente suport, etc). Fiecare 
exemplar trebuie legat, paginile trebuie numerotate continuu şi trebuie să conţină un cuprins care 
să indice numerotarea paginilor. 

� � � � Din respect pentru mediu, şi pentru a reduce cheltuielile aferente printării, Programul de Cooperare 

Transfrontalieră Ungaria-România încurajează aplicanţii, în măsura în care este posibil, să depună 
documentaţia tipărită faţă-verso. Vă rugăm să aveţi în vedere că aceasta nu este o obligaţie. Depunerea 
documentaţiei în varianta clasică nu va avea un efect negativ asupra aplicaţiei Dumneavoastră. 

 

DOCUMENTE CARE SE DEPUN ÎN FORMAT ELECTRONIC: 

� Cererea de finanţare însoţită de bugetul proiectului în format .xls; 

� Anexele (1-7.) în format doc. ; 

Lista anexelor şi documentelor suport care vor putea fi completate este cuprinsă în ANEXA A – 
Grila de evaluare şi selecţie, precum şi în Anexa B - Lista de verificare. 

Înainte de a depune aplicaţia, vă rugăm să vă asiguraţi, folosind Lista de verificare, că aţi ataşat la 
Cererea de finanţare toate documentele cerute, precum şi copiile în format electronic ale 
acestora, şi că toate documentele depuse în format electronic se pot deschide. 
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Următoarele situaţii vor duce ÎNTOTDEAUNA  la respingerea automată a aplicaţiei: 

- aplicaţii depuse în mai multe plicuri/colete; 

- aplicaţii nelegate, fără cuprins ataşat şi fără numerotarea paginilor, inclusiv pentru 
documentele suport; 

- Cereri de finanţare cu traducere lipsă; 

- Câmpuri ale Cererii de finanţare necompletate. In cazul în care un câmp nu este relevant, 
vă rugăm să inseraţi „Nu este relevant”. 

Aplicanţii vor trimite cererile de finanţare la următoarea adresă 

 

Secretariatul Tehnic Comun UNGARIA-ROMÂNIA 

VÁTI Nonprofit Kft. 

HU-1016 Budapest, 

Gellérthegy u. 30-32 

 

Proiectele pot fi depuse continuu la Secretariatul Tehnic Comun, prin servicii de curierat sau 
prin poştă (sunt acceptate doar coletele/pachetele recomandate cu confirmare de primire), 
din momentul publicării solicitării de propuneri de proiecte, până cel târziu la 22.01.2010 (data 
ştampilei poştale).  

Toate proiectele transmise prin orice alt mijloc (de ex. mail, fax, personal etc), vor fi 
automat respinse. Proiectele transmise prin poştă după expirarea termenului limită, sau cele 
care nu ajung în termen de 2 săptămâni de la expirarea acestuia – adică 05.02.2010 – vor fi 
automat respinse. 

Toate plicurile sau cutiile care conţin cererile de finanţare vor trebui sigilate, şi vor fi inscripţionate 
cu numele şi adresa Liderului de Proiect, precum şi titlul proiectului, domeniul major de intervenţie 
şi acţiunea căruia i se adresează. Numai cutiile şi plicurile intacte vor fi acceptate în şedinţa de 
deschidere. 

Toate cererile de finanţare vor trebui să poarte pe cutii/plicuri următorul text: 

 

CERERE DE FINANŢARE PENTRU HURO CBP 2007-2013 – CfP NO HURO/0901 

NOT TO BE OPENED BEFORE THE OPENING SESSION!/CSAK A BONTÁSI ÜLÉSEN 
NYITHATÓ FEL!/A SE DESCHIDE NUMAI IN CADRUL SESIUNII DE DESCHIDERE! 

H. Evaluarea propunerilor de proiecte 

Procesul de evaluare şi selecţie va cuprinde următoarele etape: 

1 – Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii: verificarea respectării criteriilor de 
admisibilitate şi de depunere. Verificarea se realizează pe baza criteriilor administrative şi de 
eligibilitate stabilite, care permit proiectelor să intre în faza de evaluare calitativă;  

Proiectele care nu sunt în conformitate cu criteriile administrative şi de eligibilitate stabilite vor 
fi respinse în această etapă a evaluării şi nu vor fi evaluate din punctul de vedere al 
conţinutului şi calităţii.  
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Proiectele vor putea fi completate cu documente/informaţii care lipsesc, în măsura în care 
acestea se regăsesc pe lista documentelor care pot fi completate ulterior. 

2 – Evaluarea conţinutului şi a calităţii: evaluarea caracterului transfrontalier şi a relevanţei 
proiectului, a capacităţii economice şi organizaţionale a partenerilor, a conformităţii cu politicile 
naţionale, a eficienţei economice, a sustenabilităţii proiectului, etc.  

3 – Etapa finală a evaluării şi selecţiei: clasamentul realizat pe baza punctajului acordat va fi 
înaintat Comitetului Comun de Selecţie care va lua decizia finală în legătură cu acordarea 
finanţării. 

Etapa de evaluare a proiectelor se va finaliza în momentul notificării aplicanţilor cu privire la 
rezultatul obţinut.  

Pentru a putea pregăti o planificare corespunzătoare în timp a implementării activităţilor, vă 
rugăm să aveţi în vedere faptul că întregul proces de evaluare va dura în jur de 100-160 de zile, 
în funcţie de numărul de proiecte depuse, de incidenţa cazurilor de documente lipsă care trebuie 
completate şi de numărul de proiecte care vor fi evaluate din punctul de vedere al calităţii.   

Formularele de evaluare se regăsesc în anexa A la prezenta solicitare de propuneri. 

Planul de activitate indicativ al evaluării este prezentat în tabelul de mai jos 

 

Perioada apelului 08.10.2009 – 22.01.2010 

Perioada recepţiei aplicaţiilor 22.01.2010 – 05.02.2010 

Înregistrare, evaluarea formală şi de 
eligibilitate, inclusiv completarea 
documentelor lipsă 

06. 02.2010 – 06.04.2010 

Evaluarea calitativă 07.04.2010 – 24.05.2010 

Închidere, pregătirea deciziei şi procesul 
decizional 25.05.2010 – 21.06.2010 

Notificarea aplicanţilor 22.06.2010 – 28.06.2010 

 

Notă! Vă rugăm să consultaţi grilele de evaluare, în faza de dezvoltare şi pregătire a 
aplicaţiei în vederea depunerii spre evaluare! 

I. Date de contact şi alte informaţii 

Informaţii cu privire la prezenta solicitare de propuneri pot fi solicitate prin email la următoarea 
adresă: jts@huro-cbc.eu 

Pentru consultări personale, vă rugăm să vă adresaţi următoarelor birouri: 

Secretariatul Tehnic Comun Budapesta 
– Biroul central (VÁTI Non-profit Kft) 
H-1016, Budapest, 
Gellérthegy utca 30-32 
Tel: +36 1 224 3279;  
Fax: +36 1 224 3291 
E-mail: jts@huro-cbc.eu 

Secretariatul Tehnic Comun – Biroul 
Békéscsaba (Biroul Regional VÁTI Non-
profit Kft) 
H-5601, Békéscsaba,  
Derkovits sor 2 
Tel: +36 66 520 250;  
Fax: +36 66 520 253 
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E-mail: hidvegi@vati.hu, kovacs@huro-
cbc.eu 

 
Info Point Oradea (Biroul BRECO) 
RO- 410051, Oradea,  
Parcul I.C. Brătianu nr. 8 
Tel: + 40 259 473 174 sau +40 359 436 
529 
Fax: +40 259 473 175 
E-mail: infopoint@brecoradea.ro; 
cbcoradea@rdsor.ro 

 

 
Pentru stabilirea unei întâlniri personale, aplicanţii sunt invitaţi să contacteze unul dintre birourile 
amintite mai sus. Aplicanţii pot solicita clarificări sau pot adresa întrebări către STC şi/sau IP până 
cel târziu cu 20 de zile înaintea termenului limită de depunere. Răspunsurile la acestea vor fi 
oferite cu cel mult 10 zile înaintea expirării termenului de depunere. În general, răspunsurile vor fi 
formulate în termen de maximum 5 zile lucrătoare. 

Secretariatul Tehnic Comun în colaborare cu Info Point va organiza o serie de evenimente de 
informare pentru a populariza solicitarea de propuneri şi pentru a oferi sprijin potenţialilor aplicanţi 
în pregătirea cererilor de finanţare, dar şi pentru a contribui la stabilirea de parteneriate şi 
elaborarea de proiecte de calitate. Mai multe informaţii veţi găsi în timp util, pe paginile de internet 
relevante, precum şi în presa din România şi Ungaria. 

J. Conţinutul pachetului de aplicaţie 

1.  Solicitare de propuneri;  

2. Manualul Aplicantului (cu anexe); 

3. Formularul Cererii de finanţare în engleză sau în română şi maghiară (bilingv), însoţit de 
anexele şi documentele suport detaliate mai jos; 

4. Anexe la Solicitarea de propuneri: 

o Anexa  A  – Criterii de evaluare şi selecţie 

o Anexa B – Lista de verificare a anexelor şi documentelor suport care trebuie ataşate la 
Cererea de Finanţare; 

o Anexa C – Ghid cu privire la oportunităţi egale 

o Annex D – Ghid privind principiul dezvoltării durabile 

o Annex E – Ghid referitor la regulile privind Ajutorul de stat 

o Annex F – Ghid de completare a Formularului Cererii de finanţare 

o Annex G – Model de Contract FEDR 

Toate informaţiile relevante pentru pregătirea proiectului dumneavoastră, care nu sunt cuprinse în 
prezentul document, le puteţi găsi în Manualul Aplicantului, în documentele de programare cât şi 
în legislaţia relevantă a celor două state membre. În toate cazurile, va prevala legislaţia 
comunitară şi cea naţională. 

Mai multe informaţii, inclusiv Manualul Aplicantului şi Programul Operaţional pot fi obţinute la 
următoarele adrese: www.hungary-romania-cbc.eu, www.huro-cbc.eu.  
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Anexe la Formularul cererii de finanţare  

Formularul cererii de finanţare va fi însoţit de următoarele anexe  şi documente suport obligatorii, 
în funcţie de activităţile planificate prin proiect, de statutul legal al partenerilor şi de resursele 
financiare şi umane implicate în implementarea proiectului. Înainte de a demara procesul de 
pregătire a anexelor, vă rugăm consultaţi conţinutul acestora, lista de mai jos, precum şi Manualul 
Aplicantului, respectiv legislaţia naţională şi comunitară.  

Tipuri de anexe la cererea de finanţare: 

- Anexe obligatorii –  însemnând ca acestea trebuie completate şi depuse de către toţi 
aplicanţii (Parteneri Lider de Proiect şi, în anumite situaţii, de către Partenerii de Proiect, în 
egală măsură); 

- Anexe completate numai în cazul în care sunt relevante –  însemnând că acestea trebuie 
depuse numai dacă sunt relevante pentru situaţia în care se află Partenerul Lider de 
Proiect/unul dintre Partenerii din Proiect. 

 

ANEXE LA FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE 

ANEXA 1.  – Acord de parteneriat; 
Anexă obligatorie, semnată şi ştampilată de fiecare 
Partener Lider de Proiect / Partener; Fără 
posibilitate ulterioară de completare! 

ANEXA 2. – Declaraţia partenerilor; 
Anexă obligatorie, depusă de fiecare Partener 
semnată şi ştampilată; Fără posibilitate ulterioară 
de completare! 

ANEXA 3. – Declaraţie cu privire la 
proiectele depuse; 

Anexă obligatorie, semnată şi ştampilată de către  
Partenerul Lider de Proiect şi Parteneri – Posibilitate 
de completare;  

ANEXA 4. – Rezumatul proiectului în 
limba engleză; 

Anexă obligatorie semnată şi ştampilată de către  
Partenerul Lider de Proiect – Posibilitate de 
completare; 

ANEXA 5a. – Tabel sumar cu  membrii 
echipei de management a proiectului şi 
experţii interni implicaţi în proiect;   

Anexă obligatorie – un tabel sumar cu personalul 
intern planificat pentru a fi implicat în proiect – 
Posibilitate de completare; 

 

ANEXA 5b. – Curriculum Vitae (CV) al 
membrilor echipei de management a 
proiectului  şi al experţilor interni implicaţi 
în proiect; 

Anexă obligatorie – CV-ul semnat trebuie depus 
pentru fiecare membru al echipei de management a 
proiectului / expert intern, indicând poziţia ocupată – 
Posibilitate de completare.  

 

ANEXA 5c. – Specificaţiile tehnice pentru 
serviciile de management de proiect care 
se intenţionează a fi externalizate; 

 

Vor fi depuse în cazul în care activităţile de 
management de proiect vor fi externalizate parţial 
sau integral. Vor fi anexate specificaţii tehnice pentru 
acest serviciu, semnate şi ştampilate de către 
Partenerul Lider de Proiect; - Posibilitate de 
completare. 
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ANEXA 5d – Specificaţii tehnice/Termeni 
de referinţă pentru serevicii externe; 

 

Vor fi depuse în cazul în care este planificată 
externalizarea de servicii. Vor fi anexate specificaţii 
tehnice sau termeni de referinţă pentru aceste 
servicii, semnate şi ştampilate de către Partenerul 
Lider de Proiect; - Posibilitate de completare. 

ANEXA 6 –  Declaraţie cu privire la 
disponibilitatea contribuţiei proprii; 

Anexă obligatorie  depusă semnată şi ştampilată 
de fiecare Partener Lider de Proiect / Partener; Fără 
posibilitate ulterioară de completare! 

ANEXA 7 – Declaraţie cu privire la 
punerea la dispoziţia publicului, în mod 
gratuit, a rezultatelor proiectului; 

Anexă obligatorie, semnată şi ştampilată de fiecare 
Partener Lider de Proiect / Partener. - Posibilitate de 
completare.  

 

DOCUMENTE SUPORT ANEXATE CERERII DE FINANŢARE 

1. Documentele de înfiinţare ale Partenerului 
Lider de Proiect/Partenerilor, certificate 
pentru conformitate cu originalul de către 
reprezentantul legal (Actul de asociere, 
statutul, legea de înfiinţare, etc.) în limba 
oficială, cu excepţia organismelor sau 
instituţiilor publice şi bisericilor; 

Anexă obligatorie depusă pentru fiecare  
Partener Lider de Proiect şi Partener, cu 
excepţia organismelor sau instituţiilor 
publice şi bisericilor. Fără posibilitate 
ulterioară de completare! 

 

2. Specimen de semnătură în limba originală, 
eliberat de către un notar public, care să 
precizeze cine este reprezentantul legal al 
Partenerului Lider de Proiect/Partenerului 
îndreptăţit să semneze în numele instituţiei, 
în cazul în care aceasta este o organizaţie 
sau instituţie publică maghiară;  

Anexă obligatorie depusă numai în 
cazul  Partenerului Lider de 
Proiect/Partenerilor maghiari; 

În cazul în care există o dublă 
reprezentare, spre exemplu primarul şi 
notarul pot reprezenta autoguvernarea 
locală doar împreună, sunt cerute două 
specimene de semnătură separate. 
Posibilitate de completare. 

3. Copie după Certificatul de înregistrare/ 
Extras legalizat al statutului, ale 
Partenerului Lider de Proiect/Partenerilor, 
cu excepţia instituţiilor şi organismelor 
publice, nu mai vechi de 30 zile. Pentru 
anumiţi aplicanţi din România, CIF sau CUI  
sau Incheiere emisă de către Judecătorie ( 
prin care se dispune înregistrarea în 
Registrele speciale ale Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor etc.); pentru aplicanţii maghiari, 
un certificat constatator emis de instanţa 
competentă. În cazul bisericilor, vor fi 
depuse o certificare a instanţelor superioare 
şi codul de înregistrare pentru activităţi non-
profit în limba originală. 

Anexă obligatorie depusă pentru fiecare 
Partener Lider de Proiect/Partener, cu 
excepţia instituţiilor şi organismelor 
publice. Fără posibilitate ulterioară de 
completare! 

 

 

4. În situaţia în care filiala locală/regională a 
Partenerului Lider de Proiect / Partenerului 
nu dispune de personalitate juridică şi 
organizaţia regională/naţională aplică 

Se depune numai în situaţia în care 
este relevant pentru  Partenerul Lider de 
Proiect / Partenerul în cauză; Fără 
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pentru finanţare, va trebui anexată o 
împuternicire legalizată, în limba originală, 
care să demonstreze faptul că, 
conducătorul filialei locale este împuternicit  
de către reprezentantul persoanei juridice, 
să acţioneze în scopul implementării 
proiectului; 

posibilitate ulterioară de completare! 

 

 

 

5. Declaraţia de sprijin a Institutului Naţional 
de Sănătate Publică 

Anexă relevantă pentru proiectele depuse 
în cadrul acţiunii 2.4.2;  

Anexă obligatorie numai pentru 
aplicanţii maghiari Parteneri lideri de 
Proiect / Parteneri în situaţia în care 
solicită INAS fonduri suplimentare pentru 
întreţinere. 

- Posibilitate de completare 

6. Procese verbale a cel puţin două întâlniri 
pregătitoare, semnate de către 
reprezentanţii Partenerului Lider de 
Proiect/Partenerilor, depuse bilingv, în 
limbile română şi maghiară sau doar în 
limba engleză; 

Anexă obligatorie semnată de către 
reprezentanţii legali ai Partenerului Lider 
de Proiect / Partenerilor; - Posibilitate de 
completare. 

7. Plan comun de acţiune, depus bilingv, în 
limbile română şi maghiară sau doar în 
limba engleză 

Va fi depus doar în cazul în care 
bugetul proiectului depăşeşte 200,000 
Euro. Documentul va fi depus semnat şi 
ştampilat de către Partenerul Lider de 
Proiect / Parteneri; - Posibilitate de 
completare. 

 

În cazul proiectelor de conservare a naturii, legate de situri NATURA 2000 şi arii protejate, înainte 
de semnarea contractului de finanţare, va fi solicitată o declaraţie de sprijin, în limba originală, din 
partea directoratului Parcului Naţional competent pentru Ungaria şi  din partea Regiei Naţionale a 
Pădurilor Romsilva pentru Romania. 

Lista anexelor şi documentelor suport care vor putea fi completate este cuprinsă în ANEXA A – 
Grile de evaluare şi selecţie, precum şi în Lista de verificare.  
 

NOTĂ! În cazul în care numărul documentelor care lipsesc şi / sau cele pentru care există 
posibilitate de completare ulterioară este mai mare de 8, proiectul va fi automat respins, 
datorită calităţii slabe! 


