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Intrebari adresate de participantii la evenimentele 

“Info days – Lansare locala” privind cea de-a doua licitatie de proiecte din cadrul 

Programului de Vecinatate Romania-Serbia 2004-2006 

 

 

 

 

 

1. „Asociatia Generala a Inginerilor din Romania (AGIR) are personalitate juridica la Centrala din 

Bucuresti. Timisoara reprezinta o filiala. In cadrul filialei Timis ar exista posibilitatea ca prin 

infiintarea unor societati sa fie posibila si indeplinirea cerintei impuse de a fi persoana juridica 

inregistrata in Timis. De exemplu: Societatea expertilor si consultantilor tehnici, Societatea PSI, 

societatea pentru constructii  etc. 

O astfel de societate indeplineste conditia necesara sa fie eligibila din punct de vedere al pozitiei 

transfrontaliere?” 

 

R. Conform Ghidului aplicanţilor pentru grant corespunzător Apelului de Propuneri pentru 

2005, in cadrul Programului de Vecinatate Romania-Serbia 2004-2006 sunt eligibile 

„organizatiile non profit legal constituite”  care sunt „inregistrate si functioneaza in aria 

eligibila aprogramului (pentru Romania judetele Timis, Caras Severin si Mehedinti).” Totodata, 

organizatiile aplicante trebuie sa respecte toate conditiile de eligibilitate specificate in cadrul 

capitolului 2.1 Criterii de eligibilitate, subcapitolul 2.1.1 Eligibilitatea aplicantilor al Ghidului 

Aplicantilor. 

 

2. „Ce inseamna 10% contributie proprie? Este vorba, in cazul acesta de contributie UPT 

(Universitatea Politehnica)? Daca UPT nu doreste sa  finanteze un potential proiect Phare?” 

 

R. Contributia proprie de 10% din costurile totale eligibile ale proiectului trebuie asigurata de 

catre beneficiarul finantarii nerambursabile sau partenerii romani (optionali) ai acestuia din 

fonduri proprii. Aceasta se adauga finantarii nerambursabile (grantului) care este formata la randul 

sau din finantare Phare si cofinantare nationala din partea Guvernului Romaniei. Contributia proprie 

din partea beneficiarului trebuie asigurata in intregime in lichiditati (cash). 

 

 

3. „Din cadrul UPT pot aplica mai multe persoane (cadre didactice) fiecare independente una de 

cealalta? In acest caz, UPT va cofinanta pe fiecare dintre acesti solicitanti?” 

 

R. Conform Ghidului aplicanţilor pentru grant corespunzător Apelului de Propuneri pentru 

2005, capitolul 2.1 Criterii de eligibilitate, subcapitolul 2.1.1 Eligibilitatea aplicantilor, 

„persoanele fizice nu sunt eligibile” pentru a primi finantare in cadrul Programului de 

Vecinatate Romania-Serbia 2004-2006. 
 

4. „De ce nu se poate participa cu partea de cofinantare si in natura (prestari munca, punerea la 

dispozitie de sali, calculatoare etc.) ci numai bani lichizi?” 



  
BIROUL REGIONAL PENTRU COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ TIMIŞOARA 

Timişoara, Str.Proclamaţia de la Timişoara, Nr. 5, Et. I, cod 300054, Jud. Timiş, România 
Tel/Fax : 0040-(0)356-426360;0040-(0)356-426361; e-mail : office@brct-timisoara.ro 

Cod fiscal: 17533873 
 

 

 

 2 

 

R. Conditia expres mentionata in Ghidul aplicanţilor pentru grant corespunzător Apelului de 

Propuneri pentru 2005 (capitolul 1.3 Alocarea financiara asigurata de catre Autoritatea 

Contractanta) privind contributia proprie din partea beneficarului este ca aceasta sa fie pusa la 

dispozitie exclusiv sub forma de lichiditati. 

Beneficiarul poate aduce si contributii in natura insa acestea nu pot fi considerate ca si contributie 

proprie conform prevederilor subcapitolului 2.1.4 Eligibilitatea costurilor al Ghidului aplicanţilor 

pentru grant corespunzător Apelului de Propuneri pentru 2005. 

 

5. „Ca partener pentru finantarea de 10% poate fi Consiliul Judetean Caras Severin?” 

 

R. Conform Ghidului aplicanţilor pentru grant corespunzător Apelului de Propuneri pentru 

2005 din cadrul Programului de Vecinatate Romania-Serbia 2004-2006, capitolul 1.3 Alocarea 

financiara asigurata de catre Autoritatea Contractanta – Reguli de cofinantare, „co-finantarea 

beneficiarilor poate proveni de la aplicantul lider sau partenerii sai romani si trebuie 

implementata prin conturile aplicantului lider”. 

 

6. „Cum se justifica contributia proprie de 10% din valoarea Grantului?” 

 

R. Pentru a depune un proiect in cadrul Programului de Vecinatate Romania-Serbia 2004-2006, 

aplicantul trebuie sa completeze formularele specificate de Ghidul Aplicantilor printre care se 

numara si Anexa B.2 Surse de finantare, in cadrul careia trebuie mentionat cuantumul contributiei 

proprii. Totodata, aplicantul se angajeaza prin completarea Declaratiei aplicantului (care este parte a 

Cererii de finantare) ca dispune de resursele necesare derularii proiectului respectiv.  

  

7. „Cum putem sa ne gasim un partener sarb si prin ce mijloace?” 

 

R. Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Timisoara dispune de o baza de date cu 

potentiali parteneri din Serbia pentru Programul de Vecinatate pe care o poate pune la dispozitia 

oricarui potential aplicant care o solicita. 

 

8. „Daca am depus o aplicatie la prima licitatie de proiecte la Prioritatea 2, putem depune o alta 

cerere, pentru aceeasi prioritate sau pentru Prioritatea 1?”  

 

R. Ghidul aplicantilor nu prevede nicio restrictie in ceea ce priveste depunerea de aplicatii in cadrul 

mai multor licitatii de proiecte ale Programului de Vecinatate Romania-Serbia 2004-2006. 

Totodata, trebuie sa aveti in vedere faptul ca nu puteti primi finantare de mai multe ori pentru 

acelasi proiect conform specificatiilor capitolulului 2.1 Criterii de eligibilitate al Ghidului 

Aplicantilor, subcapitolul 2.1.1 Eligibilitatea aplicantilor care prevede ca neeligibile „actiuni care 

au fost deja aprobate spre finantare din alte surse”. 

 

9. „Documentele anexe (statut, documente contabile) trebuie legalizate la notariat?” 

 

R. Conform Ghidului aplicanţilor pentru grant corespunzător Apelului de Propuneri pentru 

2005, capitolul 2.2 Cum se aplica si procedurile de urmat, este necesara certificarea copiilor 

documentelor amintite de catre un organism autorizat independent. 
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10. „De cand se aplica HG privind depunerea contributiei solicitantului in 5 zile de la semnarea 

contractului? Cum se aplica prevederile acesteia?” 

 

-  

 

11. „Cum se evalueaza proiectele? Exista criterii? Cam care ar fi?” 

 

R. Atat etapele procesului de evaluare cat si criteriile utilizate sunt prezentate in cadrul capitolului 

2.3 Evaluarea si selectia aplicatiilor al  Ghidului aplicanţilor pentru grant corespunzător 

Apelului de Propuneri pentru 2005 din cadrul Programului de Vecinatate Romania-Serbia 

2004-2006. 

 

 


