
                                                           

 

        

 

Model Cerere de finantare 
 
 
 

Informatii generale despre proiect 
 
1.  Titlul proiectului *) 
Titlul proiectului trebuie sa fie descriptiv, concret si scurt. Va rugam sa includeti si acronimul proiectului, 
daca acesta exista. 

Maximum 200 caractere 

 

2.  Titlul proiectului in limba engleza *) 
Titlul proiectului tradus in limba engleza in asa fel incat sa se pastreze sensul. 

200 caractere 

 

3.  Denumirea solicitantului *) 
Va rugam sa completati denumirea legala, completa a organizatiei solicitante. Denumirea trebuie sa fie 
aceeasi cu cea mentionata la crearea contului organizatiei unde este incarcata aplicatia. 

Maximum 150 caractere 

 

4.  Denumirea solicitantului in limba engleza *) 
Va rugam sa completati denumirea organizatiei solicitante in limba engleza. 

Maximum 150 caractere 

 

5.  Forma de organizare a solicitantului *) 
Va rugam sa precizati forma de organizare. Ex.: asociatie, fundatie, federatie etc. 

Maximum 150 caractere 

 

6.  Legislatia in baza careia s-a constituit organizatia solicitanta *) 
Va rugam sa precizati legislatia in baza careia s-a constituit organizatia solicitanta 

Maximum 150 caractere 

 

7.  Adresa *) 
Va rugam sa completati adresa organizatiei solicitante. 



                                                           

 

        

 

Maximum 250 caractere 

 

8.  Telefon *) 
Va rugam sa completati numarul de telefon al organizatiei solicitante. 

 
9.  Adresa de E-mail *) 
Va rugam sa completati adresa de e-mail a organizatiei solicitante. 

 

10.  Website *) 
Va rugam sa mentionati website-ul organizatiei solicitante. Daca organziatia nu are website, mentionati 
"Nu e cazul". 

 

11.  Persoana de contact *) 
Va rugam sa mentionati numele si prenumele persoanei de contact. 

 

12.  E-mail persoana de contact *) 
Va rugam sa completati adresa de e-mail a persoanei de contact mentionate anterior. 

 

13.  Tipul de grant solicitat *) 
Va rugam bifati casuta corespunzatoare tipului de grant solicitat. 

 
14.  Finantari anterioare in cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri *) 
Va rugam sa mentionati daca organizatia dvs. a avut/are in desfasurare proiecte finantate in cadrul primei 
runde a Schemei de Grant pentru ONG-uri - Fondului Tematic pentru Participarea Societatii Civile. 

 
15.  Durata proiectului *) 
Va rugam sa mentionati durata proiectului in numar de luni. Va rugam sa aveti in vedere ca durata 
proiectului poate fi cuprinsa intre 12 si 24 de luni. 

 

16.  Locul de desfasurare *) 
Va rugam sa precizati locul de desfasurare al proiectului / activitatilor. Daca activitatile au caracter 
national, va rugam sa scrieti “national”. 

Maximum 200 caractere 

 

17.  Suma solicitata (CHF) *) 
Va rugam sa precizati care este suma solicitata de la Fondul Tematic pentru Participarea Societatii Civile, 
in CHF. Va rugam sa aveti in vedere ca in cazul neconcordantelor dintre sumele mentionate in Cererea 
de finantare si cele incluse in Bugetul proiectului, prevaleaza informatiile din Bugetul proiectului (Bugetul 



                                                           

 

        

 

sintetic/ Sursele de finantare). 

 
18.  Co-finantare *) 
Va rugam sa precizati care este valoarea totala, in CHF, a co-finantarii aduse de solicitant. 

 
Total costuri eligibile 
Procentul sumei solicitate din total costuri eligibile (CHF)  

 
19.  Anexa III - Declaratia de eligibilitate *) 
Va rugam sa incarcati documentul "Anexa III - Declaratia de eligibilitate" completat, semnat si stampilat si 
apoi scanat in formatul mentionat. Nu incarcati alt tip de document in afara celui solicitat. 

 

Parteneri (daca este cazul) 
 

Descrierea proiectului 
 
20.  Rezumatul proiectului *) 
Va rugam sa faceti un rezumat al cererii de finantare, care sa includa urmatoarele aspecte: o scurta 
descriere a problemei abordate de proiect, obiectivele proiectului, activitatile principale, strategii, grupurile 
tinta, partenerii proiectului, durata si costul proiectului (indicand suma solicitata ,in CHF, si valoarea 
contributiei proprii - solicitant si partener/i, in numerar si in natura). 

 
Maximum 2500 caractere 

 

21.  Rezumatul proiectului in limba engleza *) 
Va rugam sa introduceti aici traducerea in limba engleza a rezumatului din campul anterior. 

 
Maximum 2500 caractere 

22.  Justificarea proiectului *) 
Aceasta sectiune trebuie sa demonstreze necesitatea implementarii proiectului si trebuie sa includa 
urmatoarele informatii: relevanta fata de obiectivele Programului de Cooperare Elvetiano – Roman - 
Fondul Tematic pentru Participarea Societatii Civile - Schema de grant pentru ONG-uri si fata de cele ale 
Componentei specifice in cadrul căreia este depus proiectul; informatii relevante asupra contextului si a 
situatiei/problemei specifice abordate de proiectul propus (va rugam sa faceti referire la studii relevante, 
statistici, cercetari, documente sau strategii oficiale etc.); o scurta descriere a schimbarilor pe care 
proiectul intentioneaza sa le realizeze. 

 
Maximum 5000 caractere 

 



                                                           

 

        

 

23.  Obiectivele proiectului *) 
Va rugam sa enumerati succint obiectivele proiectului. Acest camp trebuie sa includa urmatoarele 
informatii: 
 
- Formularea obiectivului general al proiectului (impactul asteptat): la ce schimbari de lunga durata 
intentioneaza proiectul sa contribuie? 
- Formularea a maximum trei obiective specifice ale proiectului (rezultate asteptate): care sunt 
schimbarile pe care proiectul intentioneaza sa le produca in timpul implementarii? 
- Pentru fiecare obiectiv specific al proiectului, mentionati care sunt realizarile imediate (outputs) 
planificate: care sunt capacitatile, competentele, serviciile si produsele rezultate ca urmare a derularii 
activitatilor proiectului?  
 
Va rugam sa aveti in vedere ca obiectivele proiectului trebuie sa fie corelate cu obiectivele generale si 
cele specifice ale programului de finantare, ale fondului tematic si ale componentei specifice. Daca este 
cazul, obiectivul/le de dezvoltare organizationala trebuie mentionat/e separat. 
 
Menționati in ce masura aspecte legate de gen si grupuri dezavantajate vor fi abordate de proiect. 
Complementar obiectivelor mentionate va rugam sa realizati o descriere a interventiei logice a proiectului, 
demonstrand modul in care realizarile imediate (outputs) vor conduce la atingerea obiectivelor specifice si 
vor contribui la atingerea obiectivului general. Veţi descrie explicit si modul in care rezultatele se vor 
sustine dupa finalizarea proiectului. 

 
Maximum 5000 caractere 

 

24.  Definirea grupurilor tinta *) 
Va rugam sa definiti clar grupurile tinta si numarul estimativ de beneficiari (directi si indirecti). Va rugam 
sa mentionati criteriile de selectie, perspectivele si viziunea pentru viitor, dar si modul in care acestia vor 
beneficia de pe urma proiectului propus. 

 

Maximum 4000 caractere 

 

25.  Descrierea activitatilor *) 
Va rugam sa realizati o descriere a activitatilor care sunt planificate corespunzator fiecarui rezultat al 
proiectului (inclusiv activitatile de promovare si cele corespunzatoare obiectivului de dezvoltare 
organizationala) avand in vedere urmatoarele aspecte: 
 
- contributia activitatii respective la atingerea obiectivelor proiectului si rezultatelor asteptate 
- cine si cate persoane vor fi implicate 
- locul de desfasurare al activitatilor 
- persoana responsabila pentru implementare 
- rolul solicitantului si partenerilor (daca este cazul). 

 
Maximum 20000 caractere 

 



                                                           

 

        

 

 

26.  Anexa IV - Planul de activitati *) 
Va rugam sa incarcati documentul “Anexa IV – Planul de activitati” completat. Va rugam sa nu incarcati 
alt tip de document in afara celui solicitat. 

 

 
27.  Anexa V - Indicatori de performanta pentru obiectivele proiectului *) 
Va rugam sa incarcati documentul “Anexa V - Indicatori de performanta pentru obiectivele proiectului” 
completat. Nu incarcati alt tip de document in afara celui solicitat. 

 

 
28.  Anexa VI - Organizarea, echipa si managementul proiectului *) 
Va rugam sa incarcati documentul “Anexa VI - Organizarea, echipa si managementul proiectului”. Nu 
incarcati alt tip de document in afara celui solicitat. 

 

 
29.  CV-uri ale membrilor echipei de proiect 
Va rugam sa incarcati cv-urile membrilor echipei de proiect. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca nu 
puteti include cv-uri ale persoanelor incadrate la linia de buget 1.3 – Onorarii. Nu incarcati alt tip de 
document in afara celui solicitat.  
Va recomandam ca informatiile din Cv-uri sa fie introduse in acelasi document word. 

 

 

30.  Promovarea si vizibilitatea proiectului *) 
Va rugam sa descrieti mijloacele si metodele de promovare a proiectului, scopul si grupul tinta caruia i se 
adreseaza (cum va fi promovat, cum va fi implicata mass-media, modalitatile de diseminare etc.). Ce 
mijloace intentionati sa utilizati pentru vizibilitatea suportului oferit de Programul de Cooperare Elvetiano-
Roman? Va rugam sa faceti referire atat la vizibilitatea actiunilor din Romania, cat si a celor din Elvetia 
(daca este cazul). Va rugam sa tineti cont de regulile de vizibilitate ale programului. 

 
Maximum 6000 caractere 

 

31.  Sinergii cu alte proiecte/initiative si elemente inovatoare *) 
Va rugam sa descrieti relatia dintre proiectul propus si alte initiative care au ca scop atingerea unor 
obiective din aceeasi arie de interes si modalitatile de evitare a posibilelor suprapuneri la nivel de 
beneficiari/grupuri tinta. 
De asemenea, va rugam sa descrieti elementele inovatoare ale proiectului si sa oferiti informatii legate de 
participarea in retele/cooperarea cu alti factori interesati. Va rugam sa descrieti valoarea adaugata a 
proiectului din perspectiva solicitantului si a fiecarui partener (daca este cazul). 

 
Maximum 5000 caractere 



                                                           

 

        

 

 
 
32.  Riscuri *) 
Va rugam sa descrieti potentialele riscuri (la nivelul managementului de proiect, parteneriatelor, 
contextului socio-politic etc.) care pot aparea in perioada de implementare a proiectului si modalitatile de 
abordare a acestora. 

Maximum 4000 caractere 

 

33.  Sustenabilitatea proiectului *) 
Va rugam sa descrieti urmatoarele aspecte: 
- masurile ce vor fi luate in proiect pentru a asigura sustenabilitatea rezultatelor; 
- potentialul de diseminare a rezultatelor proiectului (masurile ce vor fi luate in proiect in vederea 
promovarii si diseminarii rezultatelor obtinute). 

 
Maximum 4000 caractere 

 

34.  Anexa II - Bugetul proiectului *) 
Va rugam sa incarcati “Anexa II – Bugetul proiectului” completat integral. Nu incarcati alt tip de document 
in afara celui solicitat. 

 

 

Informatii despre solicitant si partener/i (daca este cazul) 
 
 
Informatii despre solicitant 
 
36.  Lista membrilor Consiliului Director *) 
Va rugam sa mentionati numele acestora si sa precizati organizatia/institutia din care provin. 

 
Maximum 2500 caractere 

 

37.  Descrierea organizatiei *) 
Aceasta sectiune trebuie sa includa misiunea organizatiei (daca este cazul), activitatile principale si 
serviciile furnizate, resursele organizatiei (personal, echipament si spatii de birouri, alte resurse relevante 
– de exemplu voluntari), precum si informatii referitoare la venitul si cheltuielile anuale pentru fiecare 
dintre ultimii trei ani (2012, 2013 si 2014). 

 
Maximum 7500 caractere 

 



                                                           

 

        

 

38.  Experienta solicitantului in implementarea de proiecte *) 
Aceasta sectiune trebuie sa includa experienta organizatiei in dezvoltarea si implementarea unor proiecte 
similare. Pentru fiecare proiect relevant vor fi mentionate: 
- titlul,  
- perioada implementarii,  
- o scurta descriere (domeniul interventiei, principalele activitati etc.),  
- bugetul,  
- rolul in proiect  
- sursa de finantare.  
 
Va rugam sa faceti referire la proiectele aflate in desfasurare si la cele implementate in ultimii 3 ani (din 
2012 pana in prezent). 

 
Maximum 7500 caractere 

 

Informatii despre partener/i (daca e cazul) 
 
40.  Descrierea organizatiei/lor partenere (daca este cazul) 
Aceasta sectiune trebuie sa includa, pentru fiecare dintre parteneri, misiunea organizatiei (daca este 
cazul), activitatile principale si serviciile furnizate, experienta in dezvoltarea si implementarea unor 
proiecte similare. Pentru fiecare proiect relevant vor fi mentionate: titlul, perioada implementarii, o scurta 
descriere (domeniul interventiei, principalele activitati etc.), bugetul, rolul in proiect si sursa de finantare. 
Va rugam sa faceti referire la proiectele aflate in desfasurare si la cele implementate in ultimii 3 ani (din 
2012 pana in prezent). 

 
Maximum 10000 caractere 

 

41.  Legislatia in baza careia s-a constituit organizatia /iile partenera/e (daca este 
cazul) 
Va rugam sa precizati legislatia in baza careia s-a constituit organizatia/iile partenera/e. 

Maximum 1500 caractere 

 

42.  Lista membrilor consiliului Consiliul Director pentru partener/i (daca este 
cazul) 
Va rugam sa mentionati, pentru fiecare dintre parteneri, daca este cazul, numele 
membrilor consiliului director si sa precizati organizatia/institutia din care provin. 

Maximum 2500 caractere 

 

43.  Rolul partenerului/lor in implementarea proiectului (daca este cazul) 
Va rugam sa includeti informatiile relevante referitoare la rolul fiecarui partener in dezvoltarea si 
implementarea proiectului, inclusiv detalii legate de contributia proprie (financiara si/sau in natura). 



                                                           

 

        

 

 
Maximum 5000 caractere 

 

44.  Acord/uri de parteneriat (daca este cazul) 
Va rugam sa incarcati Acordul/urile de parteneriat incheiate (pentru detalii consultati sectiunea 3.1.2 din 
Ghidul solicitantilor). Va rugam sa nu incarcati alt tip de document in afara celui solicitat. 

 

Nota: Campurile marcate cu *) sunt obligatorii.  


