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Secțiunea I. Informații generale privind programul de granturi 
 
1.1  Context  
Fundația Terre des hommes – Elveția (Tdh) inspiră și încurajează tinerii să vină în sprijinul autorităților locale și 
a comunităților interesate să ofere resurse și programe care au scopul de a contribui la o mai bună calitate a 
vieții copiilor. 
Susținând inițiativele locale centrate pe prevenirea situațiilor de risc la care sunt expuși copiii din regiunea 
Olteniei, Tdh acordă o importanță deosebită participării copiilor și a tinerilor în viața socială, la nivel de 
comună / oraș / județ, în organizarea de activități de sensibilizare a factorilor decizionali și a membrilor 
comunității, activități de facilitare a accesului copiilor vulnerabili la diverse servicii, activități de formare sau 
îmbunățățire a unor anumite abilități, etc. 
 
1.2  Obiectivele programului de granturi 
În cadrul proiectului PRAEVENIR - Parteneriat pentru Reducerea Abuzului, Exploatării și a Violenței împotriva 
Copiilor, pentru Non-Discriminare și Incluziune în România (2016-2018), componenta microgranturilor a fost 
elaborată în jurul principalului obiectiv strategic de consolidare a capacității actorilor locali de a răspunde într-
un mod eficient nevoilor copiilor și tinerilor la risc1, susținând astfel Strategia națională pentru protecția și 
promovarea drepturilor copilului 2014-2020 și Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea 
sărăciei 2015-2020.   
O serie de priorități care să asigure respectarea drepturilor copilului și care să ajute copiii și tinerii să își atingă 
potențialul maxim se vor regăsi și în acțiunile comunitare sprijinite de Fundația Terre des hommes-Elveția: 

 asigurarea de servicii comunitare de bază în scopul prevenirii și reducerii abandonului școlar, a 
migrației riscante, a situațiilor de abuz, neglijare, exploatare, precum și a altor forme de violență; 

 promovarea non-violenței și implementarea unor acțiuni de sensibilizare; 

 stimularea interesului tinerilor de a participa la activități de educaţie nonformală și creşterea gradului 
de participare a tinerilor la viaţa comunităţii, sub toate aspectele ei, sociale, educaţionale, culturale, 
sănătate; 

 direcţionarea programelor comunitare spre reintegrarea socială a copiilor și tinerilor excluși social; 

 creşterea gradului de sensibilizare a membrilor comunității cu privire la importanţa implicării în 
activităţi de voluntariat / dezvoltarea de programe de voluntariat pentru copii și tineri. 

 
1.3  Scop și principii de implementare  
Scopul principal al Schemei de Granturi îl reprezintă împuternicirea copiilor și a tinerilor pentru: 

 a-și împărtăși opiniile și experiența; 

 a contribui la conștientizarea problemelor sensibile legate de protecția drepturilor copilului; 

 a sprijini la prevenirea situațiilor de risc (înțelegerea riscurilor, învățarea unor moduri de a rămâne în 
condiții de siguranță și de a face alegeri pozitive); 

 a facilita accesul copiilor la informații, consiliere și sprijin (de exemplu, activități de educație de la egal 
la egal / între egali).  
 

Schema de Granturi va fi implementată conform următoarelor principii:  

 acces egal al tuturor participanților eligibli la informație privind scopul, activitățile și cerințele 
programului de granturi;  

 abordare cuprinzătoare, prin implicarea tuturor celor interesați la nivelul comunităților, adaptându-se 
diseminarea informației către diferiți actori – primari, directori, cadre didactice, medici, elevi, tineri, 
părinți, etc; 

                                                 
1 Situaţie de risc - orice situaţie, măsură sau inacţiune care afectează dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală ori socială a copilului, în 

familie sau în comunitate, pentru o perioadă determinată de timp 
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 implicarea comunității, prin consultarea și participarea, pe parcursul pregătirii propunerii de proiect și 
a implementării acestuia, a tinerilor și grupurilor vulnerabile de la nivelul comunității, a autorităților 
locale, a cadrelor didactice, etc. 

 responsabilitate și răspundere în cadrul managementului de proiect și a utilizării fondurilor, prin 
includerea unor proceduri clare de pregătire și selecție; 

 transparență și echitate în evaluarea propunerilor de proiect, prin acordarea granturilor în 
conformitate cu o metodologie agreată.  

 acoperire geografică, prin cuprinderea comunităților rurale și urbane din regiunea Olteniei (județele 
Olt, Gorj și Dolj);  
 

1.4  Rezultate așteptate 
 
Finanțarea a 36 de proiecte dezvoltate de tineri care experimentează astfel ce înseamnă un proiect real și ce 
responsabilități presupune acesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5  Alocarea financiară și durata maximală a unui grant 
Alocarea financiară este de aproximativ 145.150 RON, estimându-se finanțarea unui număr de aproximativ 36 
de granturi, fiecare având o valoare maximă de 4000 de lei. Implementarea va debuta cu alocarea finanțării a 
90% din suma totală iar procentul de 10% se va aloca la finalul proiectului. Cofinanțarea în cuantum de minim 
20% din suma finanțată de către Tdh, se adaugă bugetului de către beneficiar sau partenerii săi, în bani sau în 
natură. 
 
Pentru aprecierea contribuției în natură a beneficiarului vor fi avute în vedere următoarele criterii: 
• în aprecierea muncii efectuate pe bază de voluntariat trebuie luat în calcul, timpul efectiv alocat de 
voluntari pentru implementarea proiectelor. Cofinanțarea va fi evaluată la nivelul salariului minim brut/lună 
stabilit de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat valabil la momentul publicării anunțului de participare. 
Prin urmare costul pentru fiecare oră de muncă voluntară se va calcula astfel: salariul mediu brut pe oră = 
1.450/168 (media numărului de ore lucrătoare pe lună) = 8,63 lei. 
• pentru alte bunuri și servicii aduse de beneficiari în natură pentru completarea contribuției proprii, 
necesitatea acestora în proiect și valoarea lor estimată se va evalua după aceleași criterii după care se va 
evalua și necesitatea valorii cheltuielilor ce vor fi finanțate, fără a depăși valoarea de piață a acestora. 
 

Granturile se acordă pe o perioadă de maxim 7 săptămâni (19 octombrie - 10 decembrie 2017). 
Perioada de derulare a activităților proiectului începe la data intrării în vigoare a contractului de 
colaborare și se încheie la data închiderii proiectului. 

 

 430 de copii și tineri devin “agenți ai schimbării”, făcând parte din echipa proiectului. Ei participă în 
dezvoltarea și punerea în aplicare a unor inițiative în domeniul drepturilor copilului, acestea fiind 
adresate unui număr total de 2000 de beneficiari direcți – copii și tineri; 

 2000 de copii și tineri beneficiari direcți au acces la activități și servicii de prevenire a unor situații de 
risc, își vor extinde cunoștințele despre drepturile lor, își vor dezvolta abilitățile personale, sociale, 
mentale. 

 cel puțin un număr de 400 de membri ai comunităților (reprezentantul serviciului public de asistență 
socială, medicul de familie, cadre didactice, asistentul medical, mediatorul școlar, mediatorul 
sanitar, asistentul medical comunitar, preotul, specialiști din organizațiile neguvernamentale active 
în domeniul protecției copilului, polițistul, etc.) implementează activități legate de siguranța copiilor 
și tinerilor, contribuind la consolidarea serviciilor și activităților de prevenire. 
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Secțiunea II.   Schema de granturi 
 
2.1 Cui se adresează?  
Prezentul apel este dedicat exclusiv regiunii Oltenia. Schema de granturi vizează sprijinirea comunităților din 
regiunea Oltenia (județele Dolj, Gorj și Olt), în vederea dezvoltării de inițiative în domeniul protecției și 
promovării drepturilor copilului.  
Grupurile de tineri din aceste comunităţi sunt foarte rar consultate în rezolvarea de probleme şi luarea de 
decizii și participă foarte puţin la viaţa comunităţii din cauză că nu li se oferă oportunităţi în acest sens.  
 
Cine pot fi aplicanții/solicitanții ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Recomandări pentru crearea grupului / trupei de tineri voluntari sau a echipei de proiect 
 

Vă recomandăm să vă găsiți un grup / o echipă cu aceleaşi dorinţe şi interese şi să faceţi planul împreună.  
Considerăm că acestui grup de tineri voluntari ar trebui să i se alăture și un coordonator adult. Bunele intenții 
sunt uneori insuficiente fără maturitatea unui adult care să sprijine grupul de copii și tineri voluntari.  
 
Pentru a crea echipa și a o ajuta să se dezvolte, coordonatorul va organiza întâlniri cu membrii acesteia și va 
ține cont de următoarele obiective: 
 

 Sublinierea importanței lucrului participativ, a susținerii reciproce, a angajamentului și implicării; 

 Planificarea modului în care se va organiza grupul; stabilirea regulilor de grup, frecvenţa întâlnirilor; 

 Identificarea nevoilor din comunitate sau a problemei pe care doriți să o rezolvați. În această etapă se  
va ține cont de evidențierea nevoilor reale și importante pentru copiii și tinerii din comunitate, având în 
vedere următoarele întrebări: 
 cât de realistă este nevoia identificată? 
 există resurse la nivelul comunității (specialiști, instituții, anumite caracteristici locale, surse de 

finanțare, media, etc.) pentru a răspunde nevoii respective? 
 se poate rezolva nevoia în intervalul de timp stabilit?  
 ce aprobări administrative sunt necesare? este posibil să fie obținute în timpul avut la dispoziție?  
 există alternative mai simple pentru rezolvarea acestei nevoi?  

 
După alegerea nevoii / problemei ce va fi adresată prin intermediul proiectului, tinerii sunt sprijiniți de 
coordonator să organizeze funcţionarea grupului prin: 

 Planificarea activităților și împărțirea rolurilor în echipă: 
 Stabilirea detaliată a activităților desfășurate de membrii grupului; 
 Împărțirea responsabilităților în echipă; 
 Stabilirea modului de lucru și de comunicare; 

 Planificare și management financiar  
 Tinerii sunt încurajați ca împreună să gândească cheltuielile în raport cu activitățile propuse în proiect; 

 Vor fi finanțate proiecte concepute / realizate în cea mai mare parte de copii sau tineri, eventual cu 
ajutorul unui coordonator adult (cadru didactic, membru al unei organizații neguvernamentale locale, 
membru al unui grup de inițiativă, etc.).  
 

 Proiectele pot fi inițiate de grupuri formale sau informale de copii/tineri (colegi de clasă, cluburi de 
tineri, organizații, etc.) și implică participarea activă a copiilor și a tinerilor în dezvoltarea sau punerea 
în aplicare a acestora. 
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cheltuielile prevăzute în buget trebuie să fie realiste și necesare; sunt încurajați să identifice cu sprijinul 
coordonatorului și alte surse de finanțare. 

 
Echipa de proiect va fi formată în proporție de 70-80% din copii și tineri. Grupul astfel constituit poate fi 
denumit club pentru tineri. 
 
2.2. Parteneri eligibili  
Partenerii pot fi: autorități publice locale, instituții de învățământ, alte instituții și servicii publice, organizații 
neguvernamentale. Aceste instituții / organizații asociate nu pot administra nicio parte din bugetul alocat de 
către Tdh. 
 
2.3. Grupul ţintă al programului. Beneficiarii. 
Pentru a putea accesa schema de granturi, aplicanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii: 
 

1. Grupul de beneficiari căruia i se vor adresa activitățile din proiect trebuie să fie preponderent 
reprezentat de:  

 copii și tineri care îndeplinesc condiția apartenenței la unele din următoarele categorii de 
vulnerabilitate: au unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate; provin din familii 
monoparentale; au dificultăţi de integrare şcolară sau de acceptare într-un colectiv/grup; provin 
din medii defavorizate din punct de vedere socio-economic (familii foarte sărace); au fosti expuşi 
unei forme de violenţă sau abuz (istoric de violență în familie); aparțin unei familii care are unul 
sau mai mulţi copii care au revenit în ţară după o experienţă de peste un an de migraţie; provin din 
familii care au unul sau mai mulţi copii reintegraţi din sistemul de protecţie specială; provin din 
familii în care unul sau mai mulţi membri au dizabilităţi care le limitează participarea la viaţa 
socială; provin din familii în care unul sau mai mulţi membri sunt condamnaţi la o pedeapsă 
privativă de libertate; provin din familii în care unul sau mai mulţi copii nu sunt înscrişi pe lista unui 
medic de familie; au vârstă şcolară dar nu frecventează cursurile unei forme de învăţământ 
obligatoriu / au abandonat timpuriu şcoala / au frecvenţă şcolară redusă ori repetenţie / au 
performanţe şcolare slabe (corijenţe etc.); locuiesc în condiţii improprii, respectiv locuinţa este în 
stare avansată de degradare sau este improvizată în spaţii care nu sunt destinate acestui scop - 
magazii, case de apă, elemente de canalizare, construcţii în stare avansată de degradare etc., fără 
acces la utilităţi; 

 elevi în învățământul gimnazial și liceal precum și tineri absolvenți sau declarați cu abandon școlar 
ori la risc;  

 copii și tineri cu vârsta curpinsă între 14-25 de ani (romi și neromi);  
 

2. Solicitantul trebuie să aibă un grup de beneficiari de minimum 55 de copii și tineri, aparținând uneia 
sau mai multora dintre categoriile menționate. Proiectul va preciza atât beneficiarii cât și nevoile 
sociale ale acestora. 

  
2.4. Criterii de eligibilitate 

2.4.1. Eligibilitatea aplicantului / solicitantului    
Pentru a putea beneficia de fonduri în cadrul Programului de Granturi, copiii și tinerii sunt îndrumați să solicite 
sprijinul unei organizații / instituții care să dețină personalitate juridică.  
Un aplicant eligibil poate beneficia de un singur grant. Aplicanții eligibili sunt responsabili atât pentru 
obținerea grantului, cât și pentru utilizarea corespunzătoare a acestuia, conform proiectului aprobat.  
 

2.4.2. Eligibilitatea partenerilor 
Partenerii implicați în implementarea proiectelor prin acorduri de parteneriat și care urmează să 
administreze parte din bugetul proiectelor trebuie să îndeplinească aceleași condiții de eligibilitate ca 
solicitanții. 
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În cadrul schemei de granturi se acceptă parteneri, ca părți semnatare ale Acordului de Grant și se 
recomandă ca pe parcursul implementării grantului, să se asigure un parteneriat informal și o colaborare 
permanentă cu reprezentanții comunității locale. 

 
2.4.3. Eligibilitatea proiectului    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 Orice proiect are şanse mari de succes dacă îndeplineşte câteva condiţii:  

 

 Beneficiarii la care vă gândiţi chiar au nevoie de intervenţie; motivaţia voastră e nevoia lor, nu nevoile 
voastre;  

 V-aţi planificat foarte bine activităţile;  

 Aveţi cu ce să faceţi treabă (oameni, materiale, tehnologie, bani – dacă e cazul);  

 Echipa de proiect funcţionează;  

 Vă urmăriţi obiectivele și activitățile conform unui grafic şi vă ţineţi de el;  

 Înregistraţi corect şi realist rezultatele;  

 La final întrebaţi beneficiarii dacă le-aţi fost de folos, învăţaţi din răspunsurile lor şi faceţi mai bine data 
viitoare.  

 

Următoarele tipuri de proiecte NU pot fi finanțate:  
 

 sponsorizări sau burse individuale pentru studiu;  

 proiecte pentru ajutoare de urgenţă; 

 proiecte care au natură partizană sau care condiţionează sprijinul şi acţiunile de apartenenţă la partide 

 politice, anumite culte, ideologii religioase, o anumită etnie etc. și încalcă principiul non-discriminării;  

 proiecte de infrastructură ce se concentrează prioritar pe închirierea de clădiri sau echipamente; 

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

 împrumuturi altor organizaţii sau persoanelor fizice/juridice);  

 activităţi sau proiecte curente ale solicitantului și/sau partenerilor care au deja finanțare din alte surse 
(dublă finanțare).  

Scopul și obiectivele propunerii trebuie să fie în conformitate cu obiectivele schemei de granturi, aşa 
cum sunt descrise în ghidul aplicantului. 

 
Sunt eligibile proiectele care respectă concomitent următoarele criterii: 
 implică tinerii în rezolvarea unor probleme importante pentru ei și/sau comunitate; 
 beneficiarii proiectului sunt copii și tineri din comunitate (de etnie romă și neromă), nu doar 

membrii clubului; 
 proiectul include mai multe tipuri de activități; 

 
Proiectele tip eveniment singular pot fi eligibile doar dacă aduc o valoare adăugată semnificativă 
dezvoltării personale a tinerilor din comunitate în cadrul unor activități complexe (exemplu: curs 
desfășurat pe perioada mai multor zile, campanie locală pe o anumită temă, etc.). 

 
Dimensiunea finanţării nerambursabile solicitate trebuie să se încadreze în limitele menţionate în 
cererea de finanțare (vezi punctul 1.5 din Ghidul solicitantului) și să conţină activitățile eligibile, din 
cele definite la punctul 2.5 din Ghidul Solicitantului iar durata să se încadreze în limitele menţionate în 
cererea de finanțare (vezi punctul 1.5 din Ghidul solicitantului). 



Ghidul aplicantului - informații generale 
__________________________________________________________________________________ 

7 

 

 
2.4.4. Tipuri de activități eligibile    

Granturile acordate se vor utiliza pentru implementarea proiectului aprobat. Aplicanții vor avea posibilitatea 
de a propune activități adaptate în mod specific copiilor și tinerilor aflați în situații de vulnerabilitate sau 
aparținând unor grupuri dezavantajate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.5. Eligibilitatea cheltuielilor   
Pentru a fi considerate eligibile, cheltuielile realizate în cadrul granturilor trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții:  

 să fie necesare pentru realizarea proiectului, să corespundă unor activități eligibile prevăzute în proiect 
și să fie incluse în bugetul proiectului;  

 să fie efectuate în perioada de implementare a proiectului de către beneficiar;  

 să fie identificabile şi verificabile şi să fie dovedite prin documente originale;   

 sunt utilizate în scopul unic de atingere a obiectivelor din proiect şi rezultatelor aşteptate;  

 există documente justificative pentru efectuarea plății (ordin de plată, factură fiscală, chitanță de plată 
și orice alte documente referitoare la plată);  

 plata a fost realizată şi obiectul livrat (în cazul bunurilor) sau executat (în cazul serviciilor);   

 să se încadreze într-una din categoriile de cheltuieli eligibile în cadrul programului de granturi, 
conform Tabelului 1.  
 

Toate cheltuielile trebuie să fie realizate cu eficiență, în conformitate cu standardele financiare, manageriale 
și sociale, acceptate de către finanțator. Responsabilitatea și răspunderea pentru managementul financiar al 
grantului revin în întregime Solicitantului, conform Contractului de Colaborare.  

 

 NU pot fi finanțate următoarele tipuri de cheltuieli:  
 

 Cheltuieli pentru achiziția de : laptop, boxe, desktop, monitor PC, videoproiector, imprimantă. 
 Cheltuieli pentru comisioane bancare, rovinieta, utilități. 

Copiii / tinerii pot utiliza o varietate de metode:  

 dezbateri,  

 folosirea experienței de viață pentru realizarea unui scenariu pentru o piesă de teatru și punerea 
în scenă a acesteia,  

 cluburi pentru copii,  

 activități de formare educațională formală,  

 forumuri,  

 pliante,  

 filmulete/videoclipuri,  

 invitarea profesioniștilor la diferite întâlniri cu copiii,  

 ședințe de consiliere, îndrumare/coaching, dezvoltare personală a copiilor și a tinerilor, îndrumare 
și orientare în carieră,  

 dezvoltarea de abilități socio-emoționale,  

 organizarea de vizite sau excursii de documentare,  

 participare la diferite competiții,  

 activități destinate înființării/dezvoltării de rețele educaționale,  

 formarea de abilități de lucru pentru tineri pentru a dezvolta proiecte benefice comunității din 
care fac parte, etc. 
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Costurile asociate tuturor activităților principale eligibile prevăzute în proiect constituie valoarea directă și 
reprezintă cel puțin 90% din valoarea totală a grantului.  
Costurile asociate activităților specifice managementului proiectului (inclusiv salariile personalului 
responsabil de managementul grantului) sunt eligibile, în limita a maximum 10% din valoarea totală a 
grantului.  
 
Alocarea fondurilor din grant pentru realizarea activităților proiectului se realizează cu respectarea strictă a 
ponderilor prevăzute în Tabelul 1.  

 
Tabel 1. Ponderile activităților în valoarea totală a grantului 

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 

 
 
 Valoarea 
totală    
     a 
grantului 
 (A + B) 

Procent din valoarea grantului  Activități eligibile  

Valoarea directă 
(A) = cel puțin 90% 
din valoarea totală 
a grantului.  

Cel puțin 10% din 
valoarea directă a 
grantului (A)  

I. Activități de constituire și 
dezvoltare a clubului.  

Cel mult 80% din 
valoarea directă a 
grantului (A)  

II.  Activități pentru 
îndeplinirea obiectivelor din 
proiect. 

Cheltuieli operaționale de management (B) = cel 
mult 10% din valoarea totală a grantului  

III. Activități de management 
al proiectului. 

 
SECȚIUNEA III Evaluarea şi selecţia proiectelor 
              
               3.1. Etapele evaluării și selecției proiectelor 
În vederea evaluării şi selectării propunerilor de proiecte se va constitui o comisie formată din minim trei 
evaluatori de proiecte. Membrii comisiei de evaluare și de soluționare a contestaţiilor nu se vor afla în situația 
de conflict de interes cu solicitanţii de finanţare. 
Procedura de selecţie a proiectelor presupune următoarele secvenţe: 

a) publicarea pe site-ul Fundației Terre des hommes a prezentului ghid pentru informarea potenţialilor 
aplicanti; 

b) răspuns la clarificări solicitate; 
c) transmiterea propunerilor de proiecte; 
d) evaluarea eligibilității propunerilor de proiecte ; 
e) evaluarea pe bază de punctaj; 
f) stabilirea proiectelor câştigătoare şi a aplicanților selectaţi; 
g) comunicarea rezultatelor evaluării; 
h) prezentarea listei finale a proiectelor ce vor fi finanțate; 
i) semnarea contractelor de finanţare; 
j) implementarea proiectelor. 

 
a. Publicarea anunţului de participare. În vederea demarării procedurii de selecţie a proiectelor, Fundația 
Terre des hommes publică anunţul de participare pe site-ul propriu: www.tdh.ro, dar și pe www.childhub.org 
și www.stiri.ong În anunţul de participare sunt menţionate, în principal, informaţii referitoare la accesarea 
prezentului Ghid pentru aplicanti, data şi locul depunerii proiectelor, modalitatea de solicitare a clarificărilor, 
criteriile minime de selecţie. 
 
b.  Răspuns la clarificările solicitate. În cazul în care solicitanții au nevoie de clarificări referitoare la conţinutul 
Ghidului pentru aplicanți, se pot adresa Fundației la adresa de e-mail granturi.comunitati@tdh.ro . 
 
c.  Transmiterea propunerilor de proiect. Propunerile de proiecte se transmit prin poșta electronică, la adresa 
de e-mail granturi.comunitati@tdh.ro sau se depun în  plic  până la termenul limită prevăzut în anunţul de 
participare. 

http://www.tdh.ro/
http://www.childhub.org/
mailto:granturi.comunitati@tdh.ro
mailto:granturi.comunitati@tdh.ro
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Aplicația va conține următoarele documente: 
1. Cererea de finanțare prezentată în conformitate cu anexa nr.1, semnată și ștampilată de 

reprezentantul legal. 
2. Bugetul proiectului prezentat conform anexei nr.2, semnat si stampilat de reprezentantul legal. 
3. Planificarea activităţilor prezentata conform anexei nr.3, semnată si stampilată de reprezentantul 

legal. 
4. Acordul de parteneriat semnat și ștampilat de reprezentantul legal. 
5. Dovada înfiinţării (hotărârea judecătoreasca de înfiinţare si certificatul fiscal) și statutul pentru ONG-

uri.   
 
d.  Eligibilitatea. Verificarea eligibilității constă în parcurgerea următoarelor verificări: solicitantul este eligibil; 
activitățile sunt eligibile; finanțarea solicitată se încadrează în limita maximă admisă din totalul costurilor 
eligibile; capitolele bugetare se încadrează în limitele admise de finanțator; perioada de desfășurare a 
activităților se încadrează în limitele eligibile. 
Solicitanții ale căror documente au fost declarate incomplete/eronate sau care au propus cheltuieli, bugete 
sau perioade de desfășurare a activităților neeligibile, au posibilitatea de completa sau modifica documentele. 
Modificările pot viza elemente ale cererii de finanțare, respectiv bugetul proiectului sau planul de activități al 
proiectului, dar în cazul acestor documente modificările trebuie să vizeze doar corectarea unor elemente de 
eligibilitate, respectiv: 
• Eliminarea unor cheltuieli neeligibile, 
• Diminuarea unor cheltuieli al căror buget a fost alocat peste plafoanele de eligibilitate a cheltulieilor, 
• Perioada de derulare a proiectelor, dacă aceasta nu corespunde celei eligibile. 
 

Nu mai sunt menținuți în procesul de evaluare solicitanții care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate, în 
situația în care nu completează și/sau corectează elementele neeligibile la solicitarea Tdh. 

 
e. Etapa de evaluare pe bază de punctaj. Deschiderea propunerilor de proiect se realizează la data şi locul 
prevăzut în anunţul de participare. Propunerile de proiecte primite după termenul limită vor fi excluse 
automat, fără a fi deschise. Criteriile aplicate pentru evaluarea proiectelor sunt cele din grila de evaluare, 
anexa nr.5 la prezentul ghid. Fiecare Cerere de finanțare care îndeplinește criteriile de eligibilitate va fi 
evaluată de către 3 experți desemnați de către Tdh. Experții vor evalua Cererile de finanțare separat, în 
conformitate cu criteriile de selecție stabilite de Tdh. Punctajul final al proiectului dat de fiecare evaluator este 
suma punctajelor pentru toate criteriile. Punctajul final al fiecărei cereri se calculează ca medie aritmetică a 
punctajelor acordate de către cei trei evaluatori care au evaluat proiectul. 
 
f. Stabilirea proiectelor câştigătoare şi a aplicanților selectaţi. Comisia de selecţie va stabili cererile de 
finanțare caștigătoare în ordinea descrescătoare a punctajului și va încheia un proces verbal al evaluării. 
Raportul va avea la bază grilele individuale de evaluare ale membrilor comisiei. 
 
g. Comunicarea rezultatelor evaluării. Fundația Tdh va informa solicitanţii individual, prin email sau telefonic, 
confirmându-le dacă propunerea lor a fost sau nu propusă spre finanţare. 
 
i. Semnarea contractelor de finanţare. După finalizarea procedurii de evaluare, inclusiv soluţionarea 
contestaţiilor, Comisia de evaluare/selecție comunică rezultatul evaluării. Fundația Terre des hommes va 
anunța solicitanţii declaraţi câştigători pentru a semna contractul de finanţare.  
Modelul contactului de finanţare este prevăzut la anexa nr.6.  
 
j. Perioada de implementare a proiectelor este de maxim 7 săptămâni în intervalul 19 octombrie - 10 
decembrie 2017. 
 

Vă dorim succes ! 


