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1. Intrebare: ONG-urile infiintare recent,  care nu au experienta anterioara  si nici venituri inregistrate pe 
anul 2015 pot fi solicitanti/parteneri intr-un proiect?  
 
Raspuns: Pentru acest apel de proiecte nu exista o conditionare in ceea ce priveste vechimea 
organizatiei. Singura conditie in acest sens este ca organizatia sa fie constituita legal, inregistrata in 
Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, pana la data depunerii scrisorii de intentie. 
 
 
2. Intrebare: Exista standarde de cost pentru beneficiarii directi ai proiectului? 
 
Raspuns: Nu, costurile sunt aferente activitatileor propuse, nu exista o suma alocata/beneficiar 
 
 

3. Intrebare: In situatia in care activitatile in asociatie au fost prestate pro-bono din motive de lipsa de 
fonduri, care este criteriul acceptat al stabilirii salariului bugetat in cadrul proiectului? Dovada ultimului 
salariu al persoanei in ultima colaborare formala cu alta organizatie, sau exista un plafon? Daca da care 
este acesta si in functie de criterii? 
 
Raspuns:  Nu exista un plafon impus, va puteti raporta la salarii similare in zona dvs de activitate  
 
 
4. Intrebare: Avand in vedere ca este recomandat a nu astepta pana in ultima zi pentru aplicare pentru a 

nu aglomera sistemul, exista posibilitatea aplicarii anterioare si eventual revenirea cu o noua versiune a 

Scrisorii de intentie (o noua aplicare) pana in termentul limita indicat?  

Raspuns:  Scrisoarea de intentie poate fi editata pana la inchiderea apelului. Aceasta inseamna ca puteti 
introduce treptat informatii, reciti, modifica etc. Pentru aceasta, asigurati-va ca editati scrisoarea 
inregistrata initial si ca nu inregistrati una noua la fiecare logare. Mai multe informatii despre editarea 
scrisorii puteti gasi aici: 
http://www.finantare.fdsc.ro/library/files/01_instructiuni_pentru_incarcarea_online_a_propunerilor_d
e_proiect.pdf 
 
5. Intrebare: Referitor la aria de implementare a proiectului pentru Componenta de Inovare civica, 
proiectul se poate aplica in orice judet din Romania sau exista o  limitare la judetele Arad, Călăraşi, Caraş 
Severin, Constanţa, Ialomiţa, Ilfov, Giurgiu, Hunedoara,Timiş, Tulcea şi Bucureşti?   
 



 
Raspuns: Da, se poate aplica pentru orice zona din Romania.  Limitarea geografica se refera doar la 
componenta ”Mobilizare civică în vederea  accesului îmbunătăţit la energie” 
 
 
6. Intrebare: Un SRL autorizat ca furnizor de formare poate fi partener in proiect (fara buget aferent). 
 
Raspuns: Da, companiile pot fi parteneri in proiect, fara a beneficia de alocare bugetara. 
 
 
7. Intrebare: Un ONG a carui venituri medii pe ultimii 3 ani depasese 240.000 lei, poate fi 
partener/aplicant intr-un proiect (cu max 30% din buget total al proiectului)?  
 
Raspuns:  Daca ONGul respectiv este partener, nu poate avea alocari bugetare care sa depaseasca 30% 
din grant. In cazul in care este soilcitant, aceasta nu afecteaza bugetul proiectului depus  DAR organizatia 
nu va intra in competitie directa cu ONGurile mici. Trebuie sa aveti in vedere faptul ca fondurile pentru 
organizatii mari sunt limitate (a se vedea sectiunile ce descriu procesul de selectie).  
 
 
8. Intrebare: Un ONG din strainatate poate fi partener intr-un proiect? 
 
Raspuns: Da, este posibil.  

9.  Intrebare: Scrisoarea de intentie cate pagini poate avea maxim (Ghidul de aplicare prevede ca unele 
sectiuni  sunt limitate la nr. de caractere)? 
 
Raspuns: Avand in vedere ca aplicarea se face prin platforma, nu putem da un numar exact de pagini, 

putem spune cu aproximatie 1-2 pagini A4. Va recomandam sa redactati raspunsul in Word, pentru a 

avea posibilitatea sa aflati numarul de caractere folosite, urmand ca apoi sa il copiati in aplicatia de pe 

platforma. Astfel puteti fi siguri ca nu depasiti limita numarului de caractere.  10. Intrebare: Va rugam sa 

precizati la ce faceti referire prin "finantari nerambursabile"  

Raspuns: Prin finantari nerambursabile ne referim la orice grant de care ati beneficiat, indiferent daca el 
este administrat de FDSC sau de alta entitate. Este vorba despre granturi si nu despre donatii sau 
sponsorizari. 
 
 

11. Intrebare: Va rugam sa precizati cum procedam la completarea scrisorii de intentie - 
"Bugetul total de venituri pe ultimii 3 ani fiscali". Ce se intelege prin "Bugetul total de venituri"? 
 
Raspuns Prin bugetul asociatiei ne referim la totalul veniturilor inregistrate. Se va introduce suma 

aferenta fiecaru an iar evaluatorii vor face media aritmetica pentru anii respectivi. 

12. Intrebare: Partenerul trebuie sa deruleze cheltuieli prin contul sau (salarii) sau toate cheltuielile pot 

fi derulate prin contul Solicitantului?  



 
Raspuns: Daca partenerul va contribui la implementarea proiectului cu resursa umana, cheltuiala va fi 
derulata de partener.  
 
 
13. Intrebare: Sunt eligibile cheltuielile de protocol (apa, cafea, produse de patiserie) pentru 

evenimente publice organizate in cadrul proiectului?  

Raspuns: Da.  In ceea ce priveste cheltuielile, va recomandam sa aveti in vedere si pragul pentru achizitii. 
 

14. Intrebare: Am incercat sa completez o scrisoare de intentie pentru un nou proiect. Nu mi s-au salvat 
datele referitoare la bugetul organizatiei si la bugetul proiectului. Ce putem face? 
 
Raspuns: Atunci cand completati campurile aferente bugetelor, asigurati-va ca nu sunt spatii intre cifre 

si sunt respectate indicatiile referitoare la separatorul de zecimale. 

 
17. Intrebare:  Asociatia a fost infiintata in anul 2015, si nu a realizat activitate in anul fiscal 2015, 

depunand declaratia de propria raspundere la ANAF prin care ne-am asumat ca asociatia nu a desfasurat 

activitate de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar de raportare. Cum putem completa 

aceste informatii in sectiunea Bugetul organizatiei. 

Raspuns: In acest caz, la bugetul aferent acelui an se va completa cu 0. 
 
 
18. Intrebare: Prin finantari nerambursabile (contracte de grant) in ultimii 2 ani se 
intelege:  

a. Suma totala provenita din finantari nerambursabile si/sau granturi care a 
intrat in ONG in ultimii 2 ani (pana la 18 mai 2016) 
sau 

b. Suma totala provenita din finantari nerambursabile si/sau granturi care a 
fost contractata de ONG in ultimii 2 ani (pana la 18 mai 2016)? 
 
Raspuns: Ne referim inclusiv la granturile contractate, care inca nu au fost virate organizatiei. In cazul 

unor situatii care pot fi mai difícil de incadrat, este bine sa le mentionati in cererea de finanatre, daca 

scrisoarea dvs.de intentie va fi selectata.  

Pentru orice intrebari legate de crearea contului, validarea adreselor de email, accesarea contului sau 

resetarea parolei, va rugam sa consultati manualul de utilizare al sistemului online disponibil la 

http://www.finantare.fdsc.ro/library/files/01_instructiuni_pentru_incarcarea_online_a_propunerilor_d

e_proiect.pdf 
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