
 
  
 
 
 

Managementul granturilor 
 

Manualul nr. 15 
 

Seria de manuale de instruire în domeniul 
managementulului financiar pentru  

administraţia publică locală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PPrreeff..  ddiinn  MMaann..  nnrr..  11  
  
 



Cuprins 

Mod de folosire a manualului 

Partea 1 – Eseu 

Secţiunea A: Obţinerea grantului 

Rezumat 
Definiţii 
Avantajele obţinerii grantului 
Politicile de obţinere a finanţărilor nerambursabile (granturilor) 
Cine dispune de fonduri pentru acordarea de granturi 
Cele trei etape ale procesului de obţinere a granturilor 

Etapa 1: Activităţi premergătoare elaborării propunerilor de proiect 
Etapa 2: Realizarea şi scrierea propunerii 
Etapa 3: Prezentarea şi evaluarea propunerii  

Idei principale 

Secţiunea B: Acordarea granturilor 

Definiţii  
Beneficiile acordării granturilor 
Politicile de acordare a granturilor 
Etapele de bază pentru dezvoltarea unui program de acordare a granturilor 
Idei principale 

 
Bibliografie  
 
Glosar  

Partea a II-a – Atelier  

Scop 
 
Conţinut 
 

15.1 Exerciţiu de încălzire: Creativitate şi prudenţă la împrumut 

15.2 Prezentarea instructorului 

15.3 Joc de roluri / Studiu de caz: „ A scutura pomul cu bani” 

15.4 Exerciţiu: Obţinerea unui grant  

15.5 Prezentarea instructorului 

15.6 Studiu de caz: Împuternicirea comunităţii de către administraţia publică locală  

16.7 Exerciţiu de încheiere: Transfer de cunoştinţe 



  
MMoodd  ddee  ffoolloossiirree  aa  mmaannuuaalluulluuii  
ddiinn  MMaann..  nnrr..  33,,  ccuu  aaddaappttaarree  llaa  
<<<<,,  iinnttiittuullaatt  „„MMaannaaggeemmeennttuull  

ggrraannttuurriilloorr””,,>>>>  
 



PARTEA 1 
Eseu 

  

Secţiunea A: Obţinerea grantului 

Rezumat 

În secţiunea A a primei părţi a acestui manual, vor fi prezentate procesul şi procedurile de 
dezvoltare a ideilor pentru finanţări nerambursabile, de scriere a propunerilor de obţinere a 
granturilor, precum şi de obţinerea finanţării propriu-zise, toate acestea pentru a aduce venituri 
suplimentare unei administraţii publice locale. S-a constatat că, de multe ori, granturile sunt 
atribuite acelor organizaţii care au capacitatea de a scrie cu profesionalism proiecte de obţinere a 
unui grant, şi nu acelora care se dovedesc, chiar, a fi în dificultate financiară pentru îndeplinirea 
misiunii sau a unor obiective. Acest manual a fost scris pentru a vă ajuta, pe dumneavoastră şi 
administraţia publica locală din care faceţi parte, să vă îmbunătăţiţi abilităţile atât în căutarea 
oportunităţilor, cât şi în fructificarea şanselor de obţinere a granturilor. 

În secţiunea B a acestui eseu vor fi prezentate modalitatea (cum?) şi motivaţia (de ce?) acordării 
de granturi organizaţiilor din comunitate, de către administraţiile publice, pentru a le ajuta să-şi 
atingă scopurile şi să desfăşoare activităţile dorite. 

Definiţii  

UN GRANT este o finanţare nerambursabilă acordată, de către un organism finanţator, unei 
organizaţii care solicită aceasta, pentru desfăşurarea unor activităţi care, de obicei, sunt descrise 
în cererea de solicitare (numită şi de aplicare) a respectivei finanţări. Administraţia publică locală 
încearcă să obţină granturi pentru suplimentarea fondurilor necesare desfăşurării proiectelor 
prioritare. 

Granturile sunt obţinute de un solicitant (aplicant) în urma prezentării unei propuneri de finanţare 
către o organizaţie finanţatoare. PROPUNEREA DE FINANŢARE este un document scris, care 
conţine o descriere detaliată a obiectivelor, activităţilor, metodelor, planurilor operative de 
implementare şi a bugetului proiectului. Uneori, propunerii i se atribuie sensul de „aplicare”, mai 
ales în cazurile în care agenţia finanţatoare cere ca propunerea să se facă utilizând propriile ei 
formulare de aplicare. Prin SOLICITANT sau APLICANT se înţelege o organizaţie care are resursele 
necesar elaborării propunerii şi capacitatea de management al proiectului. Această organizaţie 
poate fi o mică agenţie, independentă (de exemplu, o organizaţie non-profit), sau poate fi o 
unitate în cadrul unei organizaţii mai mari (de exemplu, un departament sau un program în cadrul 
administraţiei publice). TITULARUL DE GRANT (aplicantul principal) este o organizaţie mare, care 
asigură suportul organizaţional şi administrativ al unui program, pentru care s-a obţinut grantul. 
AGENŢIA FINANŢATOARE este o organizaţie guvernamentală sau din sectorul privat, care dispune 
de granturi de distribuit.  



Avantajele obţinerii granturilor 

Cel mai important avantaj al obţinerii granturilor îl reprezintă fondurile suplimentare, disponibile 
pentru a fi folosite la soluţionarea problemelor prioritare cu care se confruntă o organizaţie. 
Granturile pot ajuta la soluţionarea unor probleme cu care se confruntă o comunitate. În plus, 
granturile pot suplimenta fondurile propuse pentru o anumită prioritate, având, astfel, rolul de 
fonduri de echilibrare. Pentru multe granturi, se solicită anumite contribuţii din partea 
organizaţiei care primeşte finanţarea respectivă. Folosind aceste contribuţii ca fonduri împreună 
cu grantul, va creşte totalul resurselor disponibile. 

Există şi avantaje secundare. Dezvoltarea unei propuneri de obţinere a unui grant este o acţiune 
care necesită o analiză atentă a alternativelor. Acest proces poate ajuta la constituirea unui 
consens în problemele dificile şi, de asemenea, poate concentra atenţia asupra problemelor 
organizaţiei, prin implicarea altor membri ai comunităţii şi ai sectorului de afaceri în realizarea 
unor proiecte de grant.  

Există şi beneficii organizaţionale, care decurg din parcurgerea etapelor procesului de obţinere a 
granturilor. Procesul poate îmbunătăţi aptitudinile şi experienţa personalului, ce vor fi de folos şi 
în alte situaţii similare. Managementul reuşit al grantului şi rezultatele însemnate ale proiectului 
pot aduce satisfacţii profesionale şi personale acelora ce sunt implicaţi în proces. 

Politici de obţinere a finanţărilor nerambursabile (granturilor) 

Cum s-a arătat în al treilea manual al acestei serii, care se referă la elaborarea politicilor 
financiare, formularea politicilor este importantă deoarece determină administraţia publică locală 
să identifice problemele prioritare cu care se confruntă comunitatea. Aceasta este valabilă şi în 
procesul de obţinere a granturilor. Aleşii locali trebuie să clarifice condiţiile de obţinere a 
granturilor şi procedura completă ce va fi urmată. În continuare, prezentăm câteva exemple de 
politici ale administraţiei publice locale în domeniul obţinerii granturilor: 

 Solicitarea granturilor se va face ţinând cont de soluţionarea nevoilor concrete şi a priorităţilor 
reale ale administraţiei publice locale, şi nu de cheltuirea unor fonduri disponibile. 

 Propunerile de proiecte pentru obţinerea de granturi vor fi aprobate de consiliul local. 

 Bugetele solicitate, în propunerile de proiecte pentru obţinerea de granturi, vor fi verificate şi 
avizate de către directorii economici din administraţia publică locală. 

 Orice comunicere cu organizaţia finanţatoare se va efectua numai cu aprobarea conducerii 
executive a administraţiei publice locale. 

Cine dispune de fonduri pentru acordarea de granturi? 

Înainte de a începe examinarea modurilor de obţinere a unui grant, să aruncăm o privire asupra 
organizaţiilor care pot acorda granturi şi a motivaţiei acestora. În general, există trei tipuri de 
organizaţii, care acordă granturi: 



1.    Administraţiile publice (sectorul public) 

Acestea pot include nivelurile diferite ale administraţiei publice, cum ar fi, de exemplu, 
administraţia publică centrală a unei ţări sau o administraţie publică locală, regională sau 
municipală. De regulă,  granturile oferite sunt acordate pe bază de competiţie. Pentru a obţine un 
grant, organizaţia solicitantă depune o propunere, concepută pe baza unui formular de aplicare 
elaborat de administraţia publică finanţatoare. Se obişnuieşte ca pentru analizarea propunerii şi 
aprobarea finanţării să se folosească un sistem de evaluare. Scopul general al granturilor 
guvernamentale este, de obicei, stabilit prin lege, iar administraţiile ce acordă granturi au tendinţa 
de a le acorda proiectelor care se adresează nevoilor percepute de finanţatori. Propunerile de 
proiecte trebuie să fie consistent fundamentate, conforme cu formatul şi mărimea prestabilite de 
finanţator, şi trebuie să se încadreze termenelor limită de depunere. Adesea, finanţatorul pune la 
dispoziţia aplicanţilor un personal specializat, care să le acorde asistenţă. 

2.    Fundaţiile (sectorul privat)  

Acestea sunt organizaţii care se ocupă cu administrarea acordării granturilor. Fundaţiile se 
concentrează, mai ales, asupra soluţionării problemelor şi a satisfacerii nevoilor urgente. De 
obicei, fundaţiile nu solicită propuneri de proiecte ample şi nici nu dispun de un personal 
numeros, care să acorde asistenţă de specialitate sau să răspundă la toate cerinţele şi întrebările 
aplicanţilor. În sfârşit, este mai dificil să găseşti informaţii despre fundaţii şi proiectele pe care 
acestea sunt dispuse să le finanţeze. Există cinci tipuri de fundaţii: 

Fundaţiile, naţionale sau internaţionale, pentru scopuri generale. Acestea sunt fundaţiile care 
au scopuri şi modalităţi prestabilite de acordare a granturilor, dispunând, în general, de mari 
resurse de bani pentru granturi. Tind să accepte propuneri complexe şi cu un impact foarte clar. 
De asemenea, tind să finanţeze proiecte care se dovedesc a fi inovative. 

Fundaţiile, naţionale sau internaţionale, pentru scopuri specifice. Acestea sunt fundaţiile care 
acordă fonduri pentru servicii în domenii specifice, cum ar fi infrastructură, mediu, sănătate etc. 

Fundaţiile familiale. Acestea sunt fundaţiile conduse de un consiliu format din membrii unei 
familii filantropice, şi, de obicei, acordă fonduri în funcţie de interesele proprii ale familiei. 
Priorităţile se pot schimba în mod periodic, iar relaţiile cu membrii familiei sau cu prieteni ai 
acesteia pot fi avantaje în obţinerea unui grant din partea acestui tip de fundaţii. 

Fundaţiile asociate firmelor. Deşi firmele private pot acorda granturi în mod direct, unele dintre 
acestea preferă să desfăşoare activităţile filantropice printr-o fundaţie asociată. Aceste fundaţii 
sunt, în acest mod, mai puţin vulnerabile la fluctuaţiile fondurilor, cauzate de profiturile sau 
pierderile firmelor asociate, şi au tendinţa de a acorda granturi comunităţilor sau regiunilor în 
care firmele dispun de facilităţi sau unde au interese speciale. În consecinţă, fundaţiile asociate 
firmelor tind să îndrepte finanţările către proiectele cu un potenţial impact pozitiv pentru angajaţii 
firmelor sau spre economia locală a localităţii sau regiunii unde acestea operează. 

Fundaţiile comunitare. Astfel de fundaţii au fost înfiinţate de către cetăţenii cu spirit civic, care 
au consemnat prin testament donaţii financiare pentru scopuri precise, acordate respectivelor 
fundaţii. Aceste fundaţii comunitare există pentru a răspunde nevoilor locale. Este foarte probabil 



ca, acestea să finanţeze proiecte inovatoare în soluţionarea nevoilor locale presante. În 
comunităţile în care nu există fundaţii de acest tip, administraţia publică locală poate contribui la 
formarea lor, sensibilizând în acest sens liderii comunităţii, cetăţenii cu stare materială foarte 
bună şi oamenii de afaceri. 

3.   Firmele (sectorul privat) 

Firmele au tendinţa de a finanţa proiectele pe care le consideră investiţii necesare intereselor lor 
actuale sau viitoare. De exemplu, acestea pot acorda granturi pentru proiectele care pot ridica 
calitatea vieţii în zonă, cum ar fi sprijinirea artelor, a instituţiilor medicale, a şcolilor sau 
universităţilor. Astfel, acestea sporesc atracţia către respectiva comunitate, care devine 
interesantă pentru locuire, cu avantaje pentru atragerea forţei de muncă şi păstrarea celei 
existente. De asemenea, firmele private vor acorda fonduri pentru proiectele care le vor face să 
fie percepute, de către comunitate, ca având o contribuţie importantă la îmbunătăţirea calităţii 
vieţii. Din acest motiv, proiectele care pot conferi firmelor o imagine publică pozitivă vor avea 
mari şanse de finanţare, din partea acestora. 

În acest manual, vom face sugestii pentru analizarea organizaţiilor finanţatoare, pentru a 
determina care este cea mai potrivită, pentru activităţile administraţiei publice locale din care 
faceţi parte, ca sursă de venituri suplimentare pentru proiectele pe care intenţionaţi să le realizaţi. 

Moment de reflecţie 

Din când în când, în această serie de manuale privitoare la finanţele publice locale, vă vom ruga 
să reflectaţi la conţinutul celor citite, prin prisma propriei dumneavoastră experienţă. Referitor la 
ceea ce aţi citit în acest manual, acum este momentul de a arunca o privire asupra obţinerii de 
granturi în localitatea dumneavoastră. Aţi primit granturi? Descrieţi experienţa pe care o are 
administraţia publică locală din comunitatea dumneavoastră în obţinerea şi în administrarea 
granturilor. Dacă nu există o experienţă în domeniu, scrieţi cel puţin trei probleme pe care le 
aveţi, în acest moment, în obţinerea de fonduri de la agenţiile finanţatoare. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 



Cele trei etape ale procesului de obţinere a granturilor 

O abordare sistematică poate simplifica şi canaliza procesul de obţinere a unui grant. Există trei 
niveluri distincte, în identificarea şi obţinerea unui grant: (1) activităţile premergătoare elaborării 
propunerii de proiect; (2) elaborarea propunerii de proiect; (3) prezentarea propunerii de proiect 
şi înregistrarea acesteia la finanţator.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPA 1: ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE ELABORĂRII PROPUNERII DE 
PROIECT 

Abordarea pe care o prezentăm pentru această etapă conţine şase paşi. Fiecare dintre paşi este 
descris mult mai detaliat în paginile care urmează. 
 
 
                                      1. Examinarea 
 
                                                   
                                                                                   2. Organizarea 
6. Decizia 
 
                                                                 
                                                                                            3. Conceperea  
                                                                                                propunerii
                                                   
 
               5. Armonizarea   
                             
                                            4. Cercetarea                                        
 
                                 

Pasul 1: Examinarea scopurilor administraţiei publice locale / stabilirea nevoilor 
proiectului 

Dacă administraţia publică locală are SCOPURI de atins, pe termen scurt sau lung, sau are de 
elaborat planuri strategice de dezvoltare, acestea sunt cele mai bune ocazii pentru identificarea 
celor mai importante priorităţi de obţinere a granturilor. Factorii de conducere sau elaboratorii de 

Elaborare 
propunere 

Prezentare şi înregistrare 
propunere 

Activităţi premergătoare 
propunerii 



politici folosesc aceste ocazii pentru a genera idei de proiecte care pot obţine granturi. Şefii 
departamentelor şi personalul lor pot, de asemenea, să propună idei de obţinere a granturilor, care 
se pot constitui într-un ajutor pentru atingerea priorităţilor şi îndeplinirea misiunii 
departamentelor respective. 

Există tendinţa ca, mai întâi, să se identifice sursele de granturi şi, doar ulterior, să se elaboreze 
propunerile de proiecte, pentru obţinerea respectivelor granturi. Această abordare este 
controversată. Propunerile ar trebui să reflecte nevoile importante ale administraţiei publice 
locale sau ale comunităţii, care nu au o finanţare asigurată prin bugetul local. Un proiect 
presupune numeroase costuri adiţionale, pe care bugetul proiectului sau administraţia publică 
locală (solicitantul) va trebui să le suporte (cheltuieli cu personalul care va pregăti propunerea, cu 
personalul care va administra proiectul şi care nu va mai fi disponibil pentru activităţile curente 
etc.). Adesea, solicitantul trebuie să prevadă în bugetul proiectului şi o contribuţie proprie (o cotă 
parte din valoarea totală a grantului solicitat). Uneori, faptul că pentru un proiect s-a primit deja 
un grant poate face ca alţi finanţatori să nu mai acorde granturi pentru alte componente ale 
proiectului. De aceea, considerăm că esenţial în luarea deciziei de continuare a eforturilor de 
obţinere a unui grant este ca acel proiect să contribuie la soluţionarea unei probleme importante a 
adminstraţiei publice locale sau a comunităţii, şi să nu fie total dependent de fondurile externe. 

Pasul 2:  Organizarea / Evaluarea capacităţii 

După ce se stabileşte că administraţia publică locală are nevoie de proiect, următoarea decizie va 
fi dacă este necesară o abordare centralizată sau descentralizată pentru obţinerea granturilor. 
Fiecare variantă are beneficii şi costuri diferite şi fiecare va avea implicaţii asupra aceluia care va 
primi responsabilităţile proiectului, responsabilităţi care vor fi prezentate în acest manual. 

Abordarea centralizată 

În abordarea centralizată, se creează un birou de scriere de proiecte şi este numit un coordonator 
de proiecte. Acesta poate fi o persoană care are şi alte responsabilităţi în administraţia publică 
locală (de exemplu, specialist în analiza sau planificarea bugetară). Ca avantaj al acestei abordări 
este că administraţia publică locală poate angaja sau dezvolta specialişti cu aptitudini în scrierea 
de propuneri de proiecte, în obţinerea de granturi specifice şi în realizarea de contacte cu 
organizaţiile finanţatoare. Unele dintre responsabilităţile acestei poziţii pot fi: 

 Realizarea unui catalog, care să includă organizaţiile finanţatoare; 

 Actualizarea permanentă a listei cu ofertele organizaţiilor finanţatoare;   

 Stabilirea de proceduri standard pentru realizarea şi depunerea aplicaţiilor pentru granturi, 
inclusiv standardizarea informaţiilor privind administraţia publică locală;  

 Pregătirea datelor standardizate ale bugetului grantului, în special acelea legate de beneficiile 
angajaţilor şi de costurile indirecte; 

 Oferirea de consultanţă şi asistenţă tehnică pentru alţi aplicanţi; 



 Păstrarea tuturor copiilor cererilor de obţinere de granturi şi ale tuturor contractelor de granturi 
încheiate de către administraţia publică locală. 

Succesele multor organizaţii în obţinerea de granturi cresc pe măsură ce devin familiarizate cu 
procesul de obţinere a granturilor. O abordare centralizată a granturilor poate fi axată pe 
dezvoltarea expertizei şi a aptitudinilor de scriere a propunerilor pentru obţinerea granturilor. Cu 
toate acestea, o coordonare centralizată a granturilor poate fi prea costisitoare, pentru multe 
autorităţi locale. În orice caz, conducerea administraţiei publice locale poate fi convinsă că 
poziţia de coordonator de programe se poate autofinanţa, după ce a fost creată şi finanţată timp de 
doi – trei ani, mai întâi, din banii publici.  

Abordarea semi-centralizată 

O alternativă la coordonarea programelor, pentru o administraţie publică locală care nu-şi poate 
permite, sau nu doreşte, o abordare centralizată, este formarea comitetului de coordonare a 
grantului. Acest comitet poate să fie organizat folosind personalul unui singur domeniu 
funcţional, considerat prioritar pentru obţinerea de fonduri externe, sau poate să fie format din 
personalul care se ocupă de mai multe domenii de activitate, în care finanţarea prin granturi a fost 
luată în consideraţie.  

În abordarea semi-centralizată, primul lucru care se face este stabilirea responsabililor pentru 
diferiţii paşi ai procesului. Participanţii şi rolurile lor vor varia în funcţie de mai mulţi factori, 
printre care domeniul luat în considerare. De exemplu, un grant pentru un proiect în domeniul 
transporturilor, acordat de către un finanţator guvernamental, va necesita o componenţă diferită a 
comitetului, faţă de un proiect adresat tinerilor, finanţat de către o fundaţie particulară. Indiferent 
de componenţa comitetului, realizarea unei propuneri de obţinere a unui grant va implica 
următoarele persoane cu responsabilităţi: 

1. Realizatorul proiectului. Acesta este un membru al echipei care are cunoştinţe de 
specialitate, calificare şi interes în domeniul respectiv. Această persoană trebuie să aibă 
destulă experienţă şi o reputaţie în domeniul respectiv, pentru a fi capabil să conducă 
analizarea şi realizarea propunerii de proiect. El trebuie să aibă competenţa necesară de a 
monitoriza contractele de finanţare, de a comunica şi a conlucra cu terţe părţi, cum ar fi 
oamenii politici din comunitate, firmele, alte niveluri ale administraţiei publice, mass-media 
etc. Dacă procesul de obţinere a grantului a avut succes, realizatorul proiectului nu trebuie 
neapărat să coordoneze implementarea proiectului, putând fi angajat, pentru această etapă, un 
manager de proiect. Realizatorul proiectului nici nu trebuie neapărat să fie acea persoană care 
scrie propunerea de proiect sau o prezintă organizaţiilor finanţatoare. Dar, realizatorul 
proiectului trebuie să facă parte din echipa care realizează toate aceste activităţi şi este 
persoana responsabilă cu coordonarea întregului proces. 

2. Autorul propunerii. Adesea, o persoană cu experienţă în domeniul politicilor sau al 
programelor nu are îndemânarea de a scrie o propunere bine structurată şi argumentată. O altă 
persoană din echipă, care are aceste aptitudini, poate lucra împreună cu realizatorul proiectului 
pentru a elabora şi a scrie o propunere de calitate. 



3. Responsabilii financiari şi de personal. Dezvoltarea propunerii de buget, în special a părţilor 
referitoare la cheltuielile indirecte şi la cheltuielile de personal, necesită sprijinul 
compartimentelor financiar şi resurse umane din administraţia publică locală. 

4. Conducerea executivă şi deliberativă. Deşi nu este necesar ca aceste persoane să fie 
implicate în mod continuu în proces, sprijinul şi aprobarea lor constituie o necesitate. Înainte 
ca orice resursă să fie îndreptată către obţinerea de granturi, realizatorul proiectului trebuie să 
fie sigur că administraţia publică locală este interesată să obţină grantul şi că proiectul va 
soluţiona o problemă prioritară a administraţiei publice locale. Chiar dacă astfel de aprobări 
există la iniţierea proiectului, suportul trebuie să fie primit în toate momentele procesului. 

5. Negociatorul / susţinătorul propunerii. O persoană din conducerea administraţiei publice 
locale, cu abilităţi de prezentare, argumentare şi convingere, ar putea conduce negocierile cu 
oficialităţile organizaţiilor finanţatoare. Atunci când o propunere pentru un grant a ajuns la 
stadiul în care sunt necesare interviuri la organizaţia finanţatoare, o autoritate în administraţia 
publică locală poate să preia această responsabilitate. 

6. Participanţii din afara instituţiei sau din comunitate. Mai ales atunci când o propunere de 
proiect este elaborată astfel încât să abordeze o problemă a comunităţii, reprezentanţi ai 
grupurilor interesate de soluţionarea problemei trebuie incluşi în echipă din etapa iniţială a 
planificării, participând şi în procesul de scriere şi de dezvoltare a propunerii. Sprijinul din 
partea grupurilor ţintă (acelea care vor beneficia de desfăşurarea activităţilor proiectului 
respectiv) este esenţial şi mai  uşor de obţinut dacă aceste grupuri au fost implicate încă de la 
începutul procesului. Se poate obţine şi sprijinul membrilor comunităţii care au aptitudini şi 
experienţă în obţinerea de granturi, în special în domenii ca scrierea propunerilor sau 
contactarea membrilor organizaţiilor finanţatoare. 

Abordarea descentralizată 

Dacă nici una dintre cele două abordări, prezentate până acum, nu sunt fezabile, atunci va trebui 
ca eforturile de obţinere a granturilor să fie făcute de către membrii echipei, în mod individual, în 
domeniile lor de expertiză şi de interes. Granturile pot fi obţinute şi pe această cale, dar, de 
obicei, se obţin datorită perseverenţei, relaţiilor şi muncii unei persoane. Dacă administraţia 
publică locală aprobă aceste eforturi individuale, atunci conducătorul administraţiei publice 
locale va insista să fie în permanenţă informat, de către persoana respectivă, asupra fiecărei etape 
a proiectului. Aprobarea conducătorului trebuie cerută de către aplicant înaintea oricăror 
angajamente ale acestuia. 

Înainte de a implica resurse şi timp în activităţi de atragere a granturilor, autorităţile locale ar 
trebui să-şi evalueze capacitatea de a face faţă acestor responsabilităţi şi resursele financiare 
necesare lansării cu succes a unui proiect de obţinere a grantului. De exemplu: 

 Există membri ai echipei care pot fi manageri de proiect sau autori de propuneri? 

 Există cineva care ar putea deveni coordonator de program? 

 Este departamentul financiar pregătit să accepte, să ruleze şi să raporteze granturile? 



 Există suficient spaţiu fizic şi echipamente pentru a susţine efortul de derulare a unui grant? 

 Există personal, voluntari, oficiali şi lideri ai comunităţii care au relaţii efective cu persoanele 
de decizie din organizaţiile finanţatoare? 

Dacă la cele mai multe dintre aceste întrebări se va răspunde cu „da”, atunci există cele mai multe 
şanse ca administraţia publică locală să fie capabilă să acţioneze eficient în orice efort de a obţine 
granturi. 

Pasul 3:  Realizarea propunerii şi dezvoltarea proiectului 

În acest punct al procesului de realizare a propunerii de obţinere a unui grant, ideile pot fi 
redefinite de la general la specific. De exemplu, dacă una dintre priorităţile administraţiei publice 
locale este de a îmbunătăţi dezvoltarea economică locală, este momentul să se definească foarte 
exact nevoile, pentru a se putea realiza unele strategii preliminare adresate direct acestor nevoi. În 
această etapă, un element care va determina modul în care se va proceda este dacă propunerea a 
fost solicitată sau nesolicitată.  

PROPUNERILE SOLICITATE sunt acelea scrise ca răspuns la o solicitare de propuneri (SP) sau o 
solicitare de depunere de proiecte (SDP). Unele organizaţii finanţatoare au domenii specifice 
pentru care acordă granturi şi vor încuraja organizaţiile interesate şi calificate să depună proiecte 
pentru obţinerea acestor fonduri. De exemplu, o fundaţie poate fi interesată în finanţarea de 
proiecte care includ abordări noi pentru soluţionarea problemei locuinţelor, sau a problemei 
abuzului de droguri. Organizaţia finanţatoare va lansa „o SP”. Administraţia publică locală care a 
fost rugată să răspundă la SP poate decide dacă doreste să răspundă la această SP. Răspunzând la 
SP, înseamnă că te angajezi să urmezi paşii descrişi de finanţator. Trecerea prin aceste etape ale 
procesului va duce la o propunere bine alcătuită, va face ca propunerea să răspundă cererilor 
organizaţiei finanţatoare şi va spori şansele ca proiectul să fie finanţat. 

PROPUNERILE NESOLICITATE sunt iniţiate de către o administraţie publică locală pentru a obţine 
fonduri de la un finanţator, care poate avea un interes într-o propunere primită, dar nu are cereri 
specificate într-o SP. Din moment ce nu sunt solicitate, propunerile nesolicitate trebuie să fie 
mult mai creative şi cât mai apropiate de scopurile finanţatorului, dacă se doreşte a fi luate în 
considerare. Normal, succesul în obţinerea de fonduri, printr-o propunere nesolicitată, solicită un 
grad neobişnuit de construire de relaţii cu reprezentanţi principali ai organizaţiei finanţatoare şi o 
abilitate ridicată de a argumenta, în mod convingător, meritele şi calităţile propunerii. 

Cea mai bună abordare, în generarea de idei bune, atât pentru propunerile solicitate, cât şi pentru 
acelea nesolicitate, este de a-i aduce împreună pe toţi aceia care au fost identificaţi ca făcând 
parte din echipa proiectului, pentru a genera şi, apoi, a evalua cât mai multe idei posibile. 
Întrebările, pe care le puteţi folosi în aceste sesiuni de brainstorming, se află mai jos. Vă sugerăm 
să vă creaţi propriul formular cu întrebări, similare acelora prezentate mai jos, dar şi cu altele, pe 
care le puteţi avea, şi să împărţiţi exemplare ale lui tuturor persoanelor pe care le veţi avea 
prezente la întâlnirea de brainstorming. Coordonatorul proiectului le poate colecta la sfârşitul 
sesiunii. 



Exemplu de brainstorming  

Domeniul problemei  ____________________________________________________________ 

1. În ce fel această problemă este corelată cu priorităţile administraţiei publice locale, pe care o 
reprezentaţi? 

2. Care este soluţionarea dorită a problemei? 

3. Ce face, deja, organizaţia dumneavoastră pentru rezolvarea acestei probleme? 

4. Cine, altcineva, mai este implicat în rezolvarea aceastei probleme? 

5. Care alte autorităţi publice (sau alte firme) au încercat să soluţioneze această problemă? 

6. Ce succese / eşecuri au avut şi de ce? Ce putem învăţa de la acestea? 

7. Care sunt abordările alternative în soluţionarea problemei? 

8. Care sunt avantajele / dezavantajele fiecărei alternative? 

9. Cît de mult timp va necesita fiecare abordare? 

10. Ce resurse financiare ar solicita fiecare alternativă? 

11. Care sunt eventualele contribuţii necesare în natură? 

12. Ce echipă ar fi necesară? 

13. Cine ar beneficia de pe urma fiecărei alternative? Cât de mulţi? 

14. Cum vom şti dacă una dintre alternative va fi de succes? Cum va putea fi evaluată? 

După ce au fost generate idei, ele vor fi evaluate şi clasificate pentru a se vedea care dintre 
abordări este cea mai bună. Criteriile următoare ar putea fi folosite la această clasificare: 

 Care idei au raportul cost–beneficiu mai bun? Cu alte cuvinte, care alternativă pare să aducă 
mai multe beneficii, folosind cele mai puţine resurse? 

 Care dintre idei este cel mai bine aliniată priorităţilor politicii administraţiei publice locale? 

 Care dintre idei este cea mai atractivă pentru organizaţiile finanţatoare (alegeţi, dintre 
priorităţile dumneavoastră, pe cea mai potrivită cu interesele finanţatorului)?  

 Care dintre idei va necesita cel mai mic efort şi cele mai puţine resurse din partea 
administraţiei publice locale? 

Aceste întrebări pot fi cuprinse într-un tabel, pentru a fi evaluat de către membrii grupului, şi, ca 
urmare, ei pot să le actualizeze, în permanenţă, pe măsură ce alte informaţii sunt disponibile.  



Rezultatele acestui efort ar trebui să fie identificarea celei mai bune abordări şi, apoi, elaborarea a 
două, trei pagini pentru prospectul aceastei abordări, care vor fi folosite ca punct de plecare 
pentru restul procesului de realizare a propunerii. Flexibilitatea este vitală, la acest nivel al 
procesului. Aceasta este o etapă unde un sfat constructiv este necesar, pentru a creşte şansele de 
obţinere a grantului. Aceste idei din prospect pot fi mereu perfecţionate, sau mai târziu respinse, 
astfel încât abordarea şi potenţialele agenţii finanţatoare să fie verificate mult mai riguros. 

Un realizator experimentat al cererilor de granturi recomandă ca acest prospect, ca şi toate 
formularele de idei şi acelea de rating (evaluare), să fie cuprinse într-un biblioraft şi într-un fişier 
al computerului, cu secţiuni diferite pentru fiecare idee generată şi, deasemenea, cu secţiuni 
diferite pe măsură ce se parcurg diversele etape ale elaborării propunerii. Înregistrarea ar trebui 
făcută pentru fiecare secţiune, cum ar fi:  

1) documentarea nevoilor;  
2) abordările alternative;  
3) comitetul de consultare;  
4) echipa.  

Mai târziu, în timpul procesului, alte secţiuni pot fi adăugate:  

5) căutarea agenţiilor finanţatoare;  
6) contactele care au fost făcute;  
7) argumente legate de oportunitatea organizaţiei / echipei / proiectului etc.  

De asemenea, dosarul poate cuprinde „lecţiile învăţate” din succese şi eşecuri, la acestea 
adăugându-se cunoştinţele şi experienţa administraţiei publice locale în obţinerea de granturi. 

Pasul 4:  Căutarea surselor de finanţare 

Imediat ce prospectul este complet, coordonatorul de proiect – respectiv, în funcţie de abordare, 
comitetul de coordonare a grantului sau realizatorul proiectului – poate începe o cercetare 
preliminară pentru identificarea potenţialului organizaţiilor finanţatoare şi a programelor 
disponibile, din domeniul respectiv. Aceasta ar putea fi cea mai grea sarcină. Este activitatea în 
care, experienţa şi cunoştinţele coordonatorului sunt indispensabile. Dacă propria administraţie 
publică locală nu are o asemenea persoană, aţi putea să vă gândiţi la pregătirea unei persoane din 
echipă în „grantsmanship” (managementul scrierii şi realizării proiectelor), la abonarea la 
revistele de specialitate ale finanţatorilor, la achiziţionarea de cărţi privind obţinerea şi 
managementul granturilor, şi la organizarea de întâlniri dintre persoana respectivă şi 
coordonatorii de proiect din alte organizaţii ale administraţiei publice. 

Scopul final al căutării finanţării este de a identifica persoanele de contact din organizaţiile 
finanţatoare, care să furnizeze informaţiile privind şansele acordării unui grant. Situaţia ideală 
este de a depune o propunere de proiect pentru obţinerea unui grant acolo unde şansele de 
obţinere a finanţării sunt maxime. 

Procesul de identificare a granturilor publice diferă, oarecum, de identificarea granturilor private, 
dar paşii de urmat sunt aceiaşi: explorarea permanentă a reţelei de contacte, care va conduce la 
obţinerea cât mai multor informaţii şi sugestii, până la găsirea celor mai favorabile pentru 
elaborarea respectivului proiect.  



Întrebări pentru căutarea surselor de finanţare pot fi puse oricărei persoane care are 
informaţii despre agenţiile finanţatoare. Astfel de întrebări sunt prezentate în continuare: 

1. Aveţi informaţii despre granturile obţinute de departamentul dumneavoastră? Dacă da, de la 
cine pot afla numele, funcţiile şi coordonatele persoanelor de contact?  

2. Aveţi cunoştinţă de existenţa vreunei liste a programelor pentru care se oferă finanţări? 

3. Aveţi cunoştinţă de vreo acordare a unui grant, pe baze nesolicitate? 

4. Puteţi să-mi daţi şi numele altei persoane cu care aş putea discuta despre granturi 
guvernamentale sau private? 

5. Îmi puteţi sugera vreo sursă de informaţii despre granturi? 

6. Îmi puteţi da nume de organizaţii care au primit granturi? 

7. Îmi puteţi da numele unei persoane care a lucrat ca evaluator de propuneri de grant? 

Se recomandă realizarea unui format (bază de date) pentru înregistrarea informaţiilor, astfel 
culese, completarea de fişe cu informaţii, despre fiecare organizaţie finanţatoare, şi păstrarea 
acestor fişe într-un biblioraft. De asemenea, este recomandat să reactualizaţi informaţiile, atât 
referitor la organizaţia finanţatoare, cât şi la persoana de contact. Fiecare persoană de contact ar 
trebui întrebată aceleaşi lucruri, menţionate mai sus, şi rezultatele înregistrate. Fiecare contact ar 
trebui să conducă la şi mai multe întâlniri. 

După această primă rundă de cercetare, ar trebui adunate cât mai multe nume care să conducă la 
organizaţiile posibile. Acum, aceste organizaţii ar trebui contactate pentru: 1) a afla mai multe 
informaţii despre ele şi programele lor; 2) a le spune câte ceva despre administraţia publică 
locală, care doreşte o finanţare, şi pentru a le stârni interesul pentru ideea programului. Feedback-
ul obţinut, după această rundă de adunare a informaţiilor, va ajuta la revizuirea abordării 
proiectului şi la realizarea unei propuneri axate pe interesele organizaţiei finanţatoare contactate. 

Redactarea unor scrisori de intenţie, cu un format tip, reprezintă următorul pas al procesului de 
colectare a datelor. O scrisoare similară poate fi trimisă tuturor agenţiilor care sunt pe listă. 
Această scrisoare ar putea să aibă următoarele puncte:  

1. Numele şi adresa persoanei de contact (destinatarul), pe baza datelor colectate. 

2. O afirmaţie din care să rezulte că, dintr-o cercetare prealabilă, a reieşit faptul că organizaţia 
finanţatoare respectivă ar putea fi interesată în proiectul pe care administraţia publică locală l-
ar dori finanţat. 

3. Un fragment (unul sau două paragrafe) care să conţină descrierea problemei / necesităţii, 
căreia i se adresează proiectul, şi motivaţia pentru care această problemă / necesitate este 
importantă de a fi soluţionată. 



4. O scurtă descriere a respectivei administraţii publice locale, incluzând posibilităţile, 
responsabilităţile şi abilitatea ei, unică, de a soluţiona respectiva problemă / necesitate. 

5. Solicitarea de a stabili, de comun acord, o anumită dată pentru un interviu, în vederea 
discutării, în continuare, a proiectului respectiv. 

După trimiterea scrisorilor, telefonaţi pentru a stabili un interviu cu o persoană de contact din 
organizaţia finanţatoare, dacă aceasta se găseşte la o distanţă rezonabilă, ori pentru un interviu 
telefonic, dacă este situată prea departe. Gândiţi-vă că veţi primi un răspuns pozitiv şi fiţi 
pregătiţi pentru interviu. În timpul unui interviu, încercaţi să obţineţi răspunsuri la întrebări ca: 

1. Este corectă presupunerea iniţială că aceasta este o organizaţie finanţatoare potrivită pentru 
proiectul pe care-l plănuiţi? 

2. Cât de substanţiale, ca valoare, sunt granturile oferite, de obicei, de această organizaţie 
finanţatoare, cui se adresează acestea, pentru ce se acordă şi în ce perioadă sunt oferite? 

3. Persoana de contact, din organizaţia finanţatoare, va trimite criteriile de acordare a grantului şi 
materialele (formularele) necesare pentru aplicare? 

4. Organizaţia finanţatoare va lua în considerare şi va sprijini ideea proiectului? 

5. Organizaţia finanţatoare va furniza o listă cu proiectele pe care le-a finanţat? 

6. Organizaţia finanţatoare va fi de acord să analizeze cu atenţie prospectul elaborat şi să vă dea 
un răspuns în legătură cu felul în care ar fi interesaţi de finanţarea proiectului? 

7. Organizaţia finanţatoare va studia informaţiile privind propria administraţie publică locală, 
dacă le veţi furniza? 

Dacă organizaţia finanţatoare pare receptivă şi va furniza informaţii despre aceia care, deja, au 
primit granturi, aceste informaţii pot fi de foarte mare ajutor. Aceste organizaţii, care au primit 
granturi, deja, ar putea fi contactate şi chestionate astfel: 

 Când au început procesul? 

 Când şi cum au contactat sursa de finanţare? 

 Au vizitat organizaţia finanţatoare înainte de a scrie propunerea? Pe cine au vizitat? Cine 
din respectiva organizaţie, care a primit grantul, a făcut vizita? 

 Utilizează promotori ori consultanţi? Pe cine? În ce mod?   

 Pot să ofere şi alte informaţii şi sfaturi? 

 



Prospectarea organizaţiilor finanţatoare posibile 

În continuare, sunt prezentate câteva sugestii de la care se poate porni în căutarea informaţiilor 
privind organizaţiile finanţatoare posibile. 

1. Telefonaţi ministerelor sau departamentelor acestora, care coordonează programele majore din 
diferite domenii, care sunt legate de proiectul dumneavoastră. De exemplu, dacă există un 
program în transporturi, încercaţi să sunaţi la Ministerul Transporturilor, sau la Ministerul 
Îndustriei şi Resurselor. 

2. Folosiţi bibliotecile universitare sau alte biblioteci centrale, care au exemplare ale anuarelor 
instituţiilor publice sau organizaţiilor private care acordă granturi sau care au obţinut granturi. 
În particular, consultaţi „Directorul Fundaţiilor Internaţionale”, publicat de Intenational Press 
Publications, Inc., 90 Nolan Court nr. 21, Markham, Ontario Canada, L3R 4L9, şi „Ghidul 
Fundaţiilor Europene”, întocmit de Agnelli Foundation, Columbia University Press, 136 South 
Broadway, Irvington-on-Hudson, New York, NY, USA, 10533. De asemenea, puteţi consulta 
cataloage cu date despre finanţatorii activi în România, publicate de diverse organizaţii 
neguvernamentale (de exemplu, Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală – F.P.D.L. sau 
Catalogul anual publicat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile – F.D.S.C.). 
Consultaţi îndrumarele de cautare şi obţinere a granturilor. Astfel de lucrări includ, de obicei, 
liste cu numele, adresele şi numerele de telefon ale organizaţiilor finanţatoare. Folosiţi aceste 
numere de telefon şi aceste adrese pentru a realiza noi contacte. 

3. Utilizaţi Internetul. Folosiţi cuvinte de căutare, ca grant, donori, finanţare sau fundaţii, şi 
căutaţi în domeniile relevante, cum ar fi transport, sănătate, dezvoltare economică, servicii 
publice etc. Căutaţi după numele organizaţiilor importante, care dispun de facilităţi la nivel 
local, pentru a vedea dacă acordă granturi. Dacă da, notaţi-le numele, adresele şi numere de 
telefon, dacă sunt difuzate. 

4. Contactaţi Foundation Center, Inc., în New York, New York, USA. Această organizaţie 
independentă este creată de către fundaţiile americane pentru a furniza informaţii despre 
acţiunile filantropice particulare. Centrul publică registre / directoare cu fundaţii, inclusiv 
„Guide to Funding for International and Foreign Programs”, care listează fundaţiile americane 
ce acordă granturi organizaţiilor şi programelor din afara Statelor Unite ale Americii. Centrul 
are, de asemenea, o secţiune de „Resurse Internaţionale”, care oferă legături cu alte centre de 
fundaţii. Adresa este 79 Fifth Avenue, New York, NY, 10003. 

5. Contactaţi Centrul Est – European pentru Filantropie, din Bruxelles, Belgia. 

6. Contactaţi asociaţiile de comerţ şi asociaţiile profesionale care activează în domeniul 
proiectului. 

7. Întâlniţi-vă cu liderii de opinie din comunitate şi solicitaţi-le sugestii şi idei. Mulţi dintre ei au 
relaţii profesionale şi sociale, în care sunt incluse şi persoane ce au contacte cu posibilele 
organizaţii finanţatoare.  

Folosind aceste sugestii, puteţi obţine informaţii despre organizaţiile finanţatoare, care vor fi 
analizate mai târziu. Intenţia este de a găsi cât mai multe contacte, pentru a afla informaţiile 
necesare despre organizaţiile finanţatoare (ce fel de proiecte sprijină, valoarea de finanţare oferită 
şi condiţiile stabilite de acestea pentru destinatarul grantului). 



Pasul 5:  Armonizarea proiectului / apropierea de cerinţele finanţatorilor 

După toată această cercetare, una sau mai multe (să sperăm!) organizaţii finanţatoare vor 
părea ca cele mai potrivite pentru a le solicita un grant. În acest moment, verificaţi 
proiectul şi modul de abordare, şi adaptaţi ce anume trebuie revizuit, pentru ca 
propunerea să se apropie cât mai mult de cerinţele organizaţiei finanţatoare. Însă, nu 
trebuie să abdicaţi de la intenţia iniţială. Obiectivul nu este un alt proiect, ci asigurarea 
obţinerii finanţării pentru propunere. Este posibilă schimbarea abordării, pentru ca 
aceasta să corespundă cât mai mult priorităţilor organizaţiei finanţatoare. Flexibilitatea 
atitudinilor de scriere a proiectelor este o caracteristică esenţială a tuturor acelora care au 
obţinut granturi. 

Pasul 6:  Decizia de a scrie o propunere  

Până în acest moment, timpul a fost utilizat, doar, pentru pregătirea elaborării propunerii 
de proiect. Dacă managerul de proiect sau echipa proiectului cred că răspunsul 
finanţatorului ar putea fi pozitiv şi, de asemenea, toate semnalele sunt pozitive, decizia de 
a continua şi de a scrie o propunere de obţinere a unui grant devine una uşoară. În caz 
contrar, ar fi utilă o regândire a abordării propuneri, ori concentrarea asupra unei 
probleme diferite, dar legate de vechea problemă, sau încercarea de a soluţiona problema 
fără ajutorul vreunui grant. 

Moment de reflecţie 

După ce am revăzut activităţile premergătoare scrierii unei propuneri de proiect, este timpul să 
vedem dacă aceste activităţi pot fi folosite în propria administraţie publică locală. Revedeţi 
întrebările care vă pot ajuta să evaluaţi capacitatea propriei administraţii publice locale de a 
realiza propuneri de obţinere a granturilor şi de a găsi organizaţii finanţatoare. Gîndiţi-vă la 
punctele tari şi la cele slabe din acest domeniu, ale unităţii administrative din care faceţi parte, şi 
scrieţi-le mai jos. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________
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ETAPA 2: REALIZAREA ŞI SCRIEREA PROPUNERII 

În mod obişnuit, o propunere de grant are secţiuni (capitole) standard, în care informaţiile sunt 
organizate şi prezentate astfel încât să sprijine o decizie documentată a organizaţiei finanţatoare. 
În funcţie de necesităţile şi preferinţele organizaţiei finanţatoare, căreia îi va fi adresată 
propunerea, aceste secţiuni pot fi uşor diferite, pot avea titluri diferite iar unele secţiuni pot lipsi 
complet.  

Secţiunile sunt enumerate mai jos. Fiecare va fi descrisă, în detaliu, în paginile următoare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

1. Pagină de titlu 

2. Rezumat / scurtă descriere 

3. Scop şi obiective 

4. Descriere necesităţii 

5. Abordare / Proceduri / Activităţi 

6. Buget 

7. Evaluare 

8. Revizuire şi editare finală a propunerii  

Evaluare 7 

Buget     6 

Abordare   5 

Nevoi     4 

Scop       3 

Rezumat   2 

Titlu      1 

 
Realizarea  
propunerii 



1.  Titlul 

Titlul propunerii este foarte important. Dacă nu este bine ales, un evaluator nu va citi mai departe 
propunerea. Un titlu bun este scurt, descriptiv, uşor de reţinut şi are legătură cu rezultatele finale 
sau cu avantajele proiectului. Întrebaţi alte persoane, care nu au o legătură cu scrierea propunerii, 
despre părerea lor privind titlul. Analizaţi titlurile proiectelor, care au fost finanţate anterior de 
către organizaţie, şi verificaţi dacă există cerinţe specifice privitoare la titlu sau pagina de titlu. 

2.  Rezumatul / Scurta descriere  

Un rezumat este necesar în cazul în care propunerea de proiect depăşeşte 6–8 pagini. Acesta 
trebuie să acopere, pe scurt, momentele importante ale materialului, din fiecare capitol al 
propunerii. Un mod de a structura un rezumat este alocarea a câte unui paragraf fiecărui capitol 
important al propunerii. Unele organizaţii finanţatoare solicită un rezumat şi pot impune numărul 
maxim de cuvinte sau spaţiul care poate fi folosit, ca de exemplu „să nu depăşească 500 de 
cuvinte” sau „maxim o pagină”. Un rezumat bine scris va include o scurtă descriere, în care se va 
explica modul cum propunerea răspunde la cererile şi la interesele finanţatorului. Rezumatul 
trebuie să-l atragă pe finanţator prin claritatea sa şi să-l facă pe orice cititor să vrea să parcurgă 
întregul material.  

3.  Scopul şi obiectivele   

Aceasta este, probabil, cea mai importantă secţiune a unei propuneri de grant, atât prin conţinut, 
cât şi prin prezentarea informaţiilor. Enunţul scopului va arăta organizaţiei finanţatoare ce se va 
realiza sau ce va rezulta în urma finanţării proiectului. Este, de asemenea, un prim semnal pentru 
organizaţie că proiectul este bine conceput şi că-şi poate atinge obiectivele. 

Descrierea scopului trebuie să fie foarte specifică, relativ la obiectivele proiectului. Scopurile 
reprezintă o orientare conceptuală globală asupra rezultatului final al proiectului, orientare care să 
poată fi realizabilă. Multe proiecte au unul, cel mult două scopuri. Obiectivele, pe de altă parte, 
trebuie să fie mult mai concrete, măsurabile şi stabilite pe termene scurte sau intermediare. O 
propunere poate avea mai multe obiective şi, în funcţie de complexitatea proiectului, acestea pot 
fi de mai multe feluri. Măsura în care obiectivele au fost îndeplinite se analizează prin colectarea 
informaţiilor şi măsurarea performanţelor. 

Obiectivele fundamentează conţinutul capitolului referitor la problema care se intenţionează a fi 
soluţionată, capitol în care problema şi necesităţile sunt descrise şi analizate. Dacă, de exemplu, 
un obiectiv al programului este „furnizarea de informaţii directorilor economici, de la nivelul 
administraţiei publice locale, pentru a înţelege întregul sistem de instrumente legale de investiţii, 
riscul şi costurile acestora”, atunci capitolul referitor la nevoi va prezenta natura şi proporţiile 
lipsei unor astfel de informaţii şi cum această lipsă de cunoştinţe duce la pierderea unui venit 
potenţial şi la posibilitatea unor investiţii care au un grad ridicat de risc de pierdere de capital. 

Similar, obiectivele fixează cadrul şi pentru secţiunea (capitolul) propunerii, care vizează 
abordarea aleasă pentru a soluţiona problema / nevoile. În exemplul de mai sus, programul 
activităţilor trebuie astfel făcut încât să umple golul informaţional. 



Dacă propunerea scrisă este un răspuns la o SP, scopurile şi obiectivele ar putea fi deja stabilite. 
De exemplu, o SP ar putea căuta propuneri pentru a stabili un program nou, care să prevină 
accidentele de muncă. În acest caz, scopurile şi obiectivele nu trebuie reformulate sau revizuite, 
ci, mai degrabă, descrise şi elaborate pentru a demonstra înţelegerea situaţiei şi a „expune” 
propria abordare privind intenţiile şi priorităţile stabilite de către organizaţia finanţatoare. 

Un exemplu de formulare a  unui scop şi a obiectivelor specifice pentru un program de 
instruire adresat directorilor economici din administraţia publică locală 

Scop:     

Acest program este conceput pentru a dezvolta cunoştinţele şi abilităţile directorilor 
economici, privind creşterea veniturilor din investiţii concomitent cu evitarea riscurilor şi a 
pierderilor ce nu pot fi acceptate. 

Obiective: 

La sfârşitul programului de instruire, participanţii vor fi capabili:  

(1) să înţeleagă întregul sistem de instrumente legale de investiţii, riscurile şi costurile 
acestora;  

(2) să realizeze o politică privind investiţiile, care să le ghideze deciziile de investiţii;  

(3) să folosească tehnologia informatică disponibilă, pentru a evalua diferitele opţiuni de 
investiţii;  

(4) să colecteze şi să analizeze datele şi să scrie rapoarte care să permită oficialilor locali 
(manageri, primari, auditori) să evalueze performanţele pe care le-au obţinut în domeniul 
investiţiilor din propria administraţie publică locală. 

4.  Descrierea necesităţii 

Acest  capitol al propunerii se poate numi şi „formularea problemei”. Deoarece toate organizaţiile 
finanţatoare primesc mai multe propuneri decât pot finanţa, acest capitol trebuie să convingă 
factorii decizionali ai organizaţiei finanţatoare că problemele expuse de acest proiect sunt mai 
urgente şi mai bine fundamentate decât acelea prezentate de alte proiecte. Aspecte ale acestei 
secţiuni a propunerii pot include: 

Beneficiarii proiectului (grupul ţintă). Pentru cine este important acest proiect, şi de ce? Aduce 
beneficii doar participanţilor direcţi, sau de avantajele sale poate beneficia un public mai larg? 
Pot fi generalizate rezultatele proiectului pentru alte probleme şi situaţii asemănătoare? 
Reprezintă proiectul un pas înainte spre rezolvarea viitoare a altor probleme importante? 

Înţelegerea problemei. Demonstrează propunerea de proiect o înţelegere totală a problemelor pe 
care aceasta intenţionează să le soluţioneze? Este important să se stabilească modul în care 
acest proiect umple un „gol” semnificativ în situaţia actuală şi motivul pentru care alte eforturi 
şi proiecte în desfăşurare nu şi-au atins scopurile propuse. Sunt hotărâtoare cunoaşterea 



literaturii de specialitate din domeniul problemei şi a altor proiecte în derulare, precum şi 
cunoaşterea unor informaţii şi date statistice ce trebuie introduse, pe scurt, pentru a concretiza 
gravitatea problemei. Dacă o evaluare a nevoilor a fost făcută, deja, aceasta ar trebui folosită. 

Oportunitatea momentului. Expunerea motivelor pentru care proiectul este important de 
finanţat acum, şi a consecinţelor negative care pot decurge din amânarea derulării lui. 

Relevanţa proiectului. O expunere a modului în care acest proiect se integrează misiunii, 
intereselor şi posibilităţilor organizaţiei finanţatoare. Ca referinţe, se pot folosi proiectele deja 
derulate, care au fost finanţate de organizaţia respectivă, pe baza cărora se poate construi şi 
această propunere. 

Tematica proiectului. Problema ar trebui corect identificată şi complet definită astfel încât 
organizaţia finanţatoare să fie convinsă că, dacă va acorda resursele solicitate, proiectul poate 
soluţiona problema. Nu prezentaţi o problemă prea complexă şi complicată, care să pară 
aproape de nesoluţionat sau care să necesite un mare aport de timp şi de resurse pentru 
soluţionare.  

Deci, această secţiune, descrierea necesităţilor, trebuie să explice organizaţiei finanţatoare de ce 
problema trebuie să fie luată în considerare, în ce mod propunerea poate soluţiona problema şi de 
ce proiectul trebuie finanţat. 

5.  Abordare. Proceduri. Activităţi 

Această parte a propunerii trebuie să descrie, în detaliu, fiecare activitate ce va fi întreprinsă şi 
cum va fi îndeplinită. În mod obişnuit, această secţiune este cea mai lungă parte a propunerii. În 
primul rând, aplicantul trebuie să prezinte şi să justifice, pe scurt, abordarea ce va fi folosită în 
managementul proiectului. Mai pot fi menţionate şi alte posibile abordări, specificând motivele 
care au dus la excluderea lor. Este important să se accentueze elementele de noutate ale abordării 
proiectului şi ale metodelor folosite, precum şi modul în care acestea îmbunătăţesc abordările 
obişnuite. Alte elemente ce trebuie incluse: 

Participanţii  

Dacă proiectul necesită implicarea uneia sau mai multor persoane, este necesară o descriere a 
acestor participanţi: modul cum au fost ei aleşi, disponibilitatea lor de a fi incluşi în proiect, 
modul de implicare a acestora şi forma de recompensare a activităţii lor. 

Planul de activitate 

În această parte a propunerii de proiect, pentru obţinerea rezultatelor şi a produselor 
importante, se descrie modul în care vor fi distribuite activităţile pe întreaga perioadă de 
desfăşurare a proiectului, împreună cu specificarea datelor respective de realizare a acestora. 
Se recomandă utilizarea schemelor, graficelor şi a altor tipuri de diagrame pentru a reprezenta 
activităţile cheie şi datele asociate acestora. Pentru realizarea acestor grafice este necesar să se 
cunoască: 

 activităţile specifice şi durata acestora; 



 ordinea de realizare a acestora; 

 timpul alocat fiecărei activităţi de către echipa de proiect; 

 consultanţa şi ajutorul din exterior aferente fiecărei activităţi; 

 rezultatele intermediare şi finale; 

 materiale şi echipamente necesare. 

Pentru prezentarea planului de activitate, se pot utiliza diverse metode grafice, cum ar fi diagrama 
GANTT, diagrama PERT (Program Evaluation Review Technique), Metoda drumului critic etc. 
Mai jos este prezentat un exemplu de diagramă GANTT. 

 EVENIMENT                 \      Lună Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec

1. Angajarea personalului  1           

2. Alegerea locurilor pentru ateliere   2          

3. Proiectarea (design) instruirii    3         

4. Primul atelier de lucru      4       

5. Al doilea atelier de lucru       5      

6. Al treilea atelier de lucru        6     

7. Elaborarea primului raport          7   

8. Terminarea raportului final            8 

 Planul administrativ 

Acest capitol al abordării stabileşte responsabilul de proiect, activităţile şi resursele 
proiectului, personalul care va lucra la proiect şi procedurile administrative care vor fi urmate. 
Este important să se dovedească competenţa persoanelor care vor lucra la proiect şi să se 
justifice finanţarea solicitată. În mod deosebit, este important să se specifice următoarele: 

 Persoanele din posturile cheie ale proiectului, rolurile lor, recomandările obţinute şi 
experienţa în domeniul respectiv. Descrieţi modalitatea şi criteriile de alegere a acestora. 

 Alte persoane care vor fi implicat în acest program. Descrieţi şi modul de implicare a lor. 

 Structura organizaţională. 

 Alte unităţi de lucru existente în organizaţia dumneavoastră. Descrieţi cu ce se ocupă şi 
care este relaţia dintre ele şi unitatea ce se va ocupa de proiect. 



 Conducerea organizaţiei. Precizaţi locul unităţii de management al proiectului în cadrul 
structurii de decizie.  

 Organigrama organizaţiei aplicante, care să ilustreze informaţiile precedente. 

Alte persoane implicate 

Menţionaţi toţi colaboratorii şi consultanţii, care nu desfăşoară o activitate permanentă în 
organizaţia dumneavoastră, dar care pot să participe la proiect. Prezentaţi înţelegerile 
contractuale făcute, deja, cu aceste persoane. Dacă va exista o echipă de consultanţă, 
prezentaţi cine va face parte din aceasta, cum vor fi alese aceste persoane şi de ce, şi care vor 
fi responsabilităţile acestora. 

Prezentarea experienţelor anterioare 

Dacă propunerea dumneavoastră se clădeşte pe baza unei activităţi îndelungate în domenii 
conexe sau a unor proiecte similare realizate de organizaţia dumneavoastră, este bine să 
menţionaţi acest lucru. Prezentarea ar trebui să cuprindă modul în care propunerea prezentă se 
corelează cu un proiect anterior, să demonstreze experienţa organizaţiei şi capacitatea sa de a 
îndeplini planul de activitate şi de a produce rezultatele descrise anterior. Accentuaţi modul în 
care experienţa anterioară probează abilităţi speciale de a lucra în respectivul domeniu, 
abilităţi care ar putea lipsi celorlalţi aplicanţi. 

Diseminarea rezultatelor 

În această secţiune, sunt explicate, pe larg, rezultatele menţionate, la modul general, în 
secţiunea „Scopul şi obiectivele”. Dacă, de exemplu, avem ca obiectiv instruirea directorilor 
economici în domeniul managementului financiar, atunci trebuie expuse, mai detaliat,  
domeniile ce vor fi acoperite în cadrul instruirii şi în ce măsură rezultatele instruirii vor fi 
diseminate. Este bine să arătaţi că rezultatele proiectului pot fi utilizate frecvent de un segment 
larg de specialişti, sau că acestea vor sta la baza atingerii altor scopuri importante. 

6. Bugetul 

Capitolul, rezervat bugetului propunerii de proiect, identifică costurile totale ale proiectului şi 
estimează folosirea finanţării în timpul diferitelor faze ale proiectului. Bugetul poate fi realizat 
numai după ce proiectul propus a fost pus la punct, în detaliu. Se presupune, de asemenea, ca 
autorul propunerii a înţeles foarte bine regulile stabilite de organizaţia finanţatoare, căreia i se 
adresează propunerea. Modul în care este elaborat bugetul depinde de complexitatea proiectului 
şi de instrucţiunile de aplicare ale organizaţiei finanţatoare. Organizaţiile finanţatoare sunt 
preocupate, nu doar de totalul finanţării solicitate, ci şi de cât de realistă şi de justificată este 
propunerea. O prezentare corectă a bugetului poate induce respectul personalului organizaţiei  
finanţatoare pentru coordonatorul proiectului. 

Bugetul trebuie să fie în concordanţă cu scopul şi conţinutul propunerii. De exemplu, dacă în 
conţinutul propunerii se discută despre posturile / atribuţiile personalului din echipa de proiect, 
proiectul trebuie să includă retribuţiile pentru fiecare post. Dacă în conţinutul propunerii se fac 
referiri la eventualele deplasări, costurile de călătorie trebuie, de asemenea, incluse în buget. 



Bugetul trebuie realizat de cineva care înţelege, în totalitate, ce anume se intenţionează a se 
acoperi prin finanţarea proiectului şi modul în care se realizează acest lucru. Cea mai bună cale 
de a realiza acest lucru este de a citi propunerea, în totalitate şi pe secţiuni, pentru a identifica 
„cine, ce, când, unde şi cu ce resurse” îndeplineşte fiecare activitate, şi de a clasifica aceste 
informaţii, apoi, pe acele câteva categorii mari de cheltuieli ale proiectului.  

Bugetul poate fi prezentat într-un format standard, pe articole (categorii) de cheltuieli, sau poate 
fi prezentat pe programe sau pe centre de cost. Acest lucru necesită stabilirea activităţilor sau a 
categoriilor principale, cum ar fi administrativ, instruire, elaborare rapoarte şi evaluare, şi 
estimarea proporţiei fiecărui articol, care poate fi alocat în mod corespunzător fiecărei categorii 
funcţionale. De exemplu, la un proiect de 50.000 USD pe an, coordonatorul proiectului poate să-
şi folosească jumătate din timp pentru activităţi administrative, un sfert din timp pentru 
elaborarea rapoartelor, şi alt sfert din timp pentru evaluarea activităţii. Într-un astfel de caz, 
25.000 USD ar trebui alocaţi pentru administrare, 12.500 USD pentru elaborare rapoarte şi 
12.500 USD pentru evaluare. 

Prezentarea bugetului se va realiza sub formă de tabele (worksheet), în funcţie de cerinţele 
organizaţiei finanţatoare. Aceasta poate preciza modul cum se vor întocmi tabelele şi care sunt 
regulile de întocmire a solicitării de buget. Cerinţele organizaţiei finanţatoare trebuie urmate cu 
atenţie în elaborarea bugetului. În continuare, sunt prezentate principalele categorii, care sunt 
prevăzute, de obicei, în recomandările organizaţiei finanţatoare referitoare la alcătuirea bugetului: 

Personal  

Sunt trei articole în această categorie: 

Salariile sunt plăţile făcute angajaţilor permanenţi ai organizaţiei, care vor lucra în proiectul 
finanţat. Bugetul trebuie să indice posturile echipei proiectului (de exemplu, coordonator de 
program, asistent cercetare etc.), timpul de lucru alocat proiectului pentru fiecare membru al 
echipei şi dacă aceştia sunt plătiţi în totalitate din grantul obţinut sau şi din alte surse. Plăţile 
pentru fiecare post trebuie să fie stabilite la nivelurile normale de salarizare, comparabile cu 
alte salarii acordate posturilor similare din organizaţie şi cu salariile existente pe piaţa locală 
de muncă. Inflaţia trebuie anticipată, precizată şi luată în considerare în bugetul salariilor.  

Contribuţiile salariale sunt plăţi adiţionale de personal sau efectuate de organizaţie pentru 
fondurile de pensie, de asigurări de sănătate, de asistenţă socială, de şomaj etc. În general, 
aceste contribuţii sunt trecute în buget ca procente din salarii şi sunt însoţite de explicaţiile 
necesare. 

Consultanţii externi sau colaboratorii, care vor lucra pentru proiect, vor fi precizaţi şi incluşi în 
bugetului, la „Personal”. De obicei, aceştia sunt plătiţi pentru numărul de zile lucrate, având 
alocată o sumă fixă pe zi, iar suma respectivă este posibil să fie hotărâtă de către finanţator. 
Bugetul trebuie să indice numărul de consultanţi şi numărul de zile care se anticipează că 
aceştia le lucrează în cadrul proiectului.  

Cheltuieli directe 

Acestea sunt alte cheltuieli decât acelea de personal şi includ următoarele subcategorii: 



Transport. Aici se includ cheltuielile de transport pentru echipa de lucru a proiectului, 
consultanţi şi, atunci când este necesar, pentru traineri sau pentru participanţi. Detalierea şi 
justificarea costurilor de transport trebuie precizate în buget sau în notele explicative. Unele 
organizaţii finanţatoare cer ca acele costuri pentru transportul intern să fie înscrise separat de 
transportul extern; distanţele, închirierea de autovehicule şi călătoriile cu avionul ar trebui 
înscrise ca articole separate în bugetul transporturilor. 

Diurna. Aici se includ decontările de sume către diferite persoane, pentru cheltuielile efectuate, 
în timpul unei călătorii, cu cazarea, mesele, parcarea etc. În buget trebuie precizate numărul de 
zile şi suma de bani prevăzută pentru diurnă. 

Consumabile de birou. Aici se includ cheltuieli cu achiziţionarea de rechizite, hârtie pentru 
copiator, pixuri etc., necesare pentru derularea activităţilor proiectului. 

Consumabile pentru programe de instruire. Aici se includ, de exemplu: cheltuielile cu 
achiziţionarea materialelor de instruire, a manualelor educaţionale etc. 

Echipamente. Aici se includ cheltuieli cu achiziţionarea de mobilă, copiatoare, computere, 
maşini de scris etc., necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului. 

Comunicaţii. Aici se includ cheltuieli cu plata facturilor de telefon, fax, internet, poştă etc. 

Chirie. Aici se includ cheltuielile cu chiria sau închirierea spaţiilor, în care se vor desfăşura 
activităţile proiectului. Cheltuieli cu chiria ar trebui estimate ca un cost pe metru pătrat şi pe 
numărul de metri pătraţi incluşi. Unele organizaţii finanţatoare acordă o sumă fixă, indiferent 
de necesităţile proiectului sau de spaţiul disponibil, aşa că studiaţi politica organizaţiei 
finanţatoare. Dacă nu se prevăd în buget astfel de costuri, directe sau indirecte, pentru spaţiu şi 
facilităţi, totuşi aceste costuri trebuie să fie estimate şi trecute ca şi o co-finanţare din partea 
organizaţiei aplicante. 

Alte cheltuieli. Cheltuielile cu tipărirea materialelor, cotizaţiile, asigurările, service pentru 
echipamente, cercetarea etc. sunt, de regulă, incluse aici. Deoarece politicile organizaţiilor 
finanţatoare diferă în ceea ce priveşte finanţarea acestor cheltuieli, trebuie încheiate înţelegeri 
explicite cu agenţiile finanţatoare. 

Cheltuieli indirecte 

Cheltuielile indirecte sau de regie (overhead) se referă la costurile totale ale organizaţiei care / în 
care se desfăşoară proiectul. Dacă proiectul propus nu se desfăşoară într-un cadru mai larg de 
activităţi, aceste cheltuieli de regie nu ar trebui să apară. Oricum, dacă proiectul se va desfăşura 
într-un cadru mai larg de activităţi şi organizaţia asigură servicii administrative, cum ar fi plată 
salarii, spaţiu, calculatoare şi echipamente, este normal să se includă asemenea costuri în buget. 
Aceste cheltuieli se calculează, de obicei, ca un procent din salarii. Organizaţiile mari au, de 
regulă, o rată standard folosită în acest scop, care poate varia între 10 % şi 100 %. De exemplu, o 
organizaţie cu o rată a costurilor indirecte de 33 %, care propune un program cu costuri directe de 
100.000 USD, va depune o cerere de buget de 133.000 USD. Coordonatorul de proiect va avea 
un control direct asupra cheltuielilor directe, dar nu şi asupra cheltuielilor de regie, care sunt 
administrate de coordonatorul financiar al organizaţiei în care se desfăşoară programul.  



Politicile de finanţare a cheltuielilor indirecte variază de la o organizaţie la alta. Unele au o sumă 
standard, pe care o calculează ca procent din bugetul total al proiectului, indiferent de costurile 
aplicantului şi de resurse. Cei care redactează propunerea ar trebui să se familiarizeze cu 
politicile, atât ale propriei lor organizaţii, cât şi cu acelea ale organizaţiei finanţatoare, înainte de 
a introduce categoria cheltuieli de regie în bugetul proiectului. 

Contribuţia în natură 

Unii finanţatori cer organizaţiei, care solicită un grant, acoperirea unei părţi a cheltuielilor 
proiectului. Aceasta se poate face în două moduri: (1) prin numerar sau (2) prin contribuţii în 
natură. Este important ca realizatorii proiectului şi autorii bugetului să fie bine informaţi despre 
politica organizaţiei finanţatoare, cât şi despre politicile şi resursele propriei lor organizaţii, 
pentru a putea întocmi această secţiune a bugetului. 

Atunci când aţi terminat prima variantă de buget, ar trebui s-o recitiţi pentru a vă asigura că aţi 
trecut suficiente resurse în dreptul fiecărei activităţi şi că nu cereţi fonduri pentru o activitate care 
nu este precizată. Următoarele întrebări vă pot ajuta în pregătirea şi evaluarea bugetului. 

Listă de verificare pentru alcătuirea unui buget   

1. Ce cheltuieli directe sunt acceptate de către finanţator? Trebuie să verificaţi dacă există 
categorii de cheltuieli pentru care organizaţia finanţatoare nu va asigura o finanţare în mod 
direct. Aceste categorii de cheltuieli, care nu sunt admise ca fiind costuri directe, vor fi 
acceptate ca fiind costuri indirecte? 

2. Sunt costurile indirecte acceptate de către finanţator? Dacă da, cum ar putea fi calculate şi ce 
ar include acestea? De regulă, proiectele finanţate de către guvern permit cheltuieli indirecte, 
dar multe fundaţii şi firme cu capital privat nu permit astfel de cheltuieli. 

3. Fondurile proiectului pot fi „complementare” cu alte fonduri, ce provin din alte finanţări, şi 
dacă da, aceasta afectează regulile organizaţiei finanţatoare? De exemplu, unele fundaţii au 
reguli fixe, care precizează faptul că acoperă doar un anumit procent din buget, şi se aşteaptă 
ca alţi finanţatori să acopere restul bugetului. Alte organizaţii finanţatoare, în special cele 
guvernamentale, cer ca solicitatorul grantului să contribuie cu fonduri din bugetul 
organizaţiei sale pentru realizarea proiectului. 

4. Dacă aceste fonduri ale organizaţiei sunt cerute de finanţator, trebuie să fie asigurate numai 
în bani, sau este posibil să fie asigurate şi ca o contribuţie în natură (adică echipamente, 
spaţiu, voluntariat etc. ale organizaţiei dumneavoastră sau donaţii ale altora către organizaţia 
dumneavoastră)? 

5. Va exista un contract între organizaţia finanţatoare şi organizaţia dumneavoastră? De 
exemplu, astfel de contracte sunt acelea cu valoare fixă, costuri rambursabile, cota parte de 
contribuţie proprie, costurile finanţate plus taxele fixe. Fiecare organizaţie finanţatoare are 
setul său unic de cerinţe bugetare, care ar trebui ştiute din timp. 

6. Organizaţia finanţatoare va cere ca proiectul de buget să fie divizat pe perioade de timp 
specifice sau va fi acceptat un buget total, care va acoperi întreaga perioadă a proiectului? 



7. Cât de flexibilă este organizaţia finanţatoare pentru a adapta bugetul în situaţii neprevăzute? 

8. Bugetul total anticipat al proiectului este în limitele finanţării acordate de către organizaţia 
finanţatoare? Căutaţi să obţineţi informaţii de la organizaţia finanţatoare în privinţa sumei 
acceptate, în timpul paşilor preliminari realizării propunerii. 

9. Cât de multe detalii va cere organizaţia finanţatoare în prezentarea bugetului? Unele 
organizaţii finanţatoare nu cer alcătuirea unui buget foarte detaliat. Cu toate acestea, ar trebui 
să detaliaţi şi să justificaţi totalurile parţiale, ale costurilor estimate, care alcătuiesc bugetul 
total. De exemplu, dacă este specificat totalul parţial pentru „consumabile de birou”, anexaţi 
şi un tabel prin care se explică modul în care a fost estimat acest total. Se poate să aveţi 
nevoie de aceste detalieri în timpul interviurilor sau a altor discuţii pe care le-aţi susţine cu 
organizaţia finanţatoare şi, de asemenea, vă pot ajuta, mai târziu, în managementul 
proiectului.  

10. Ce planuri de viitor aveţi după încheierea finanţării proiectului? V-aţi gândit să continuaţi 
munca începută? Dacă da, de unde veţi obţine resursele? Dacă nu, ce se va întâmpla cu 
echipa de proiect, cu echipamentele sau publicaţiile rezultate în urma derulării proiectului? 

7. Evaluarea   

Partea cea mai susceptibilă a oricărei propuneri de proiect este planul de evaluare. Organizaţia 
aplicantă, care supune spre cercetare o propunere de proiect, şi agenţia finanţatoare vor avea 
nevoie de certitudinea că proiectul vine în întâmpinarea obiectivelor şi se adresează într-un mod 
semnificativ problemei identificate în secţiunea de formulare a problemei. Organizaţia care 
solicită grantul trebuie să planifice şi să explice cum va evalua rezultatele. 

Un plan de evaluare începe prin revederea obiectivelor stabilite în proiect. Apoi, atenţia trebuie 
îndreptată către indicatorii de succes – în ce măsură, cantitativ şi calitativ, au fost îndeplinite 
obiectivele. Unele rezultatele vor fi clare şi uşor de măsurat, cum ar fi creşterea furnizării unui 
serviciu sau îndepărtarea unor situaţii nedorite. Dar asta nu înseamnă, neapărat, că dacă s-a 
produs o schimbare, atunci şi situaţia s-a îmbunătăţit. Multe organizaţii finanţatoare acordă 
granturi pentru proiecte ale căror rezultate să poată fi utilizate şi de către alţi beneficiari, în 
situaţii similare. Echipa organizaţiei finanţatoare doreşte să se asigure că există o metodologie 
pentru a determina dacă proiectul este de succes sau nu, prin identificarea tehnicilor de măsurare 
şi a factorilor care contribuie la obţinerea fiecărui rezultat. În propunerea de proiect, metodele de 
evaluare trebuie descrise pe larg, împreună cu descrierea modalităţii prin care rezultatele evaluate 
vor fi raportate. Există anumite abordări uzuale pentru evaluarea proiectelor în vederea obţinerii 
unui grant. 

Chestionarele de evaluare 

Va fi nevoie de formulare sau de chestionare pentru colectarea datelor necesare măsurării 
rezultatelor, care să includă şi testarea cunoştinţelor sau a atitudinilor participanţilor, înainte şi 
după desfăşurarea proiectului. De exemplu, pentru programele de instruire se pot prevedea 
chestionare de evaluare „înainte şi după”, pentru a analiza gradul de îmbunătăţire a cunoştinţelor 
şi a aptitudinilor participanţilor. 



Evaluatorii  

O abordare frecventă este de a apela la un grup de observatori neutri şi obiectivi, pentru a evalua 
situaţia înainte şi după desfăşurarea proiectului, pentru a identifica schimbările şi îmbunătăţirile 
realizate, precum şi beneficiile pe care aceste îmbunătăţiri sau schimbări le-au adus. 

Analiza comparitivă 

O altă abordare este identificarea unui grup de persoane sau a unei situaţii, care să nu fi fost 
afectate de proiect, dar care să se caracterizeze prin probleme şi nevoi asemănătoare. Se pot 
observa schimbările datorate proiectului, prin compararea situaţiei, care a fost rezolvată datorită 
obţinerii grantului, cu o situaţie care nu a beneficiat de un asemenea grant. De exemplu, dacă prin 
implementarea unui proiect se doreşte să se presteze servicii de asistenţă socială într-un anumit 
cartier, pot fi elaborate statistici în acest cartier, după ce au fost prestate serviciile, şi într-un alt 
cartier, cu condiţii iniţiale similare, dar în care respectivele servicii nu sunt asigurate. Rezultatele 
astfel obţinute pot fi comparate. 

8. Analiza finală şi editarea propunerii  

Atunci când prima variantă a propunerii de proiect a fost întocmită, o persoană, care nu a fost 
implicată în această activitate, poate fi solicitată să citească materialul şi să urmărească dacă toate 
secţiunile sunt redactate concret, succint şi uşor de înţeles. Revizuirile propunerii vor avea ca 
rezultat îmbunătăţirea cursivităţii şi clarificarea ideilor prezentate. 

Este importantă o revizuire finală a propunerii, cu verificarea includerii tuturor informaţiilor 
cerute de către organizaţia finanţatoare. Verificarea finală a propunerii implică şi înlăturarea 
tuturor erorilor de editare (ortografie, numerotarea paginilor, încadrarea în formatul de pagină 
etc.). Mai trebuie să fie obţinute şi ataşate diverse materiale, care să însoţească propunerea de 
proiect, cum ar fi o scrisoare de înaintare a acesteia, şi, dacă este posibil, scrisori de susţinere din 
partea membrilor influenţi ai comunităţii. Abia acum, propunerea de proiect este gata pentru a fi 
depusă la organizaţia finanţatoare. 

Moment de reflecţie 

Ca persoane care lucrează în managementul financiar veţi fi, probabil, implicaţi şi în pregătirea 
bugetului pentru toate propunerile de obţinere a unui grant. Ce veţi face, după acest atelier de 
lucru, pentru a ajuta la desfăşurarea în bune condiţii a procesului şi la obţinerea informaţiilor 
necesare pentru alcatuirea bugetelor propunerilor de obţinere a granturilor? Ce puteţi propune 
pentru a vă asigura de realizarea unor bugete realiste? 
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ETAPA 3: PREZENTAREA ŞI EVALUAREA PROPUNERII 

Odată ce propunerea de proiect este completă, aceasta poate fi prezentată organizaţiei 
finanţatoare. Metodologia prezentării trebuie să se conformeze cererilor organizaţiei finanţatoare. 
Este posibil ca propunerile să fie primite numai în anumite perioade ale anului, bine determinate, 
iar, locul de depunere a propunerii de proiect, o anumită dată şi o oră limită pot fi specificate de 
către finanţator. De asemenea, organizaţia finanţatoare poate cere mai multe copii ale propunerii 
de proiect şi, pentru o perioadă de timp determinată, propunerea de proiect să fie prezentată doar 
la respectiva organizaţie finanţatoare. 

Odată ce propunerea a fost primită şi luată în considerare de către organizaţia finanţatoare, 
această propunere va trebui examinată şi cercetată. Una dintre primele activităţi de examinare, 
realizată de către organizaţia finanţatoare, este de a se asigura că proiectul este în concordanţă cu 
misiunea şi scopului acesteia. Personalul organizaţiei finanţatoare care înregistrează propunerea 
de proiect va controla dacă aceasta este completă şi dacă cerinţele programului de acordare de 
grant au fost urmate. Dacă propunerea satisface toate cerinţele preliminarii, aceasta va fi supusă 
examinării evaluatorilor interni ai agenţiei şi, uneori, unui grup de evaluatori externi, stabilit de 
către organizaţia finanţatoare. Fiecare organizaţie finanţatoare are propriile criterii de evaluare, 
stabilite în vederea examinării propunerilor. Oricum, aproape toate organizaţiile finanţatoare vor 
lua în considerare următoarele: 

 Experienţa şi reputaţia aplicantului arată că deţine un nivel ridicat al eficacităţii şi al calităţii 
rezultatelor, al eficienţei managementului şi al solidităţii bugetului şi planificării? 

 Finanţat prin grantul respectiv, proiectul va soluţiona o problemă importantă a comunităţii? 

 Acest proiect se alătură altor eforturi deja existente şi îndreptate spre soluţionarea acestei 
probleme? 

 Scopul şi obiectivele propunerii de proiect sunt bine stabilite? 

 Problema identificată este importantă? Pentru cine? 

 Există elemente inovatoare şi creative în acest proiect? 

 Abordarea proiectului este logică şi realistă? Echipa proiectului este credibilă şi competentă? 
Bugetul stabilit este rezonabil? 

 Există un plan de evaluare a proiectului? 

Există, cu siguranţă, mult mai multe criterii, dar cele prezentate anterior sunt, în general, mai 
folosite la evaluarea unei propuneri. După examinare, propunerea va primi calificative, cum ar fi 
„aprobată”, „aprobată, dar necesită modificări”, „respinsă” sau „amânată”. În final, organizaţia 
finanţatoare va hotărî dacă există resursele adecvate pentru finanţarea tuturor proiectelor care au 
fost aprobate sau aprobate sub rezerva efectuării modificărilor. Dacă proiectul este în oricare din  
situaţiile aprobat sau respins, aplicantul va fi anunţat. Dacă proiectul va fi aprobat, dar 
organizaţia finanţatoare cere anumite modificări în abordare, în buget, sau în alte părţi ale 



propunerii, aplicantul va fi anunţat pentru a se întâlni cu echipa organizaţiei finanţatoare în 
vederea efectuării modificărilor posibile ale proiectului, în funcţie de cererile finanţatorului. 

Administrarea grantului 

În momentul în care organizaţia aplicantă a câştigat grantul, managerul / coordonatorul 
proiectului va trebui să-şi asume responsabilitatea pentru administrarea grantului. Organizaţia 
câştigătoare este acum răspunzătoare pentru implementarea proiectului şi administrarea 
financiară a grantului. Organizaţia finanţatoare cere, de obicei, ca elaborarea rapoartelor de 
activitate, profesionale şi financiare să se facă într-o formă specifică. Nerespectarea acestor 
cerinţe poate duce la stoparea finanţării sau, mai rău, la restituirea sumelor avansate. Există şase 
caracteristici de bază în administrarea grantului, iar coordonatorul de proiect şi echipa sa trebuie 
să le înţeleagă şi să fie pregătiţi pentru îndeplinirea lor. Deşi acestea variază în funcţie de 
organizaţia finanţatoare, în general, aceste caracteristici ale administrării grantului sunt: 

1. Înţelegerea şi respectarea cerinţelor finanţatorului 

Atât organizaţia finanţatoare cât şi organizaţia contractantă (aplicantul principal) vor avea o 
varietate de cerinţe care se cer respectate. Acestea includ proceduri privind personalul (angajarea, 
retribuirea, beneficiile etc.), proceduri de management financiar (contabilitatea, aprovizionarea, 
călătoriile etc.), proceduri de prezentare (publicarea şi difuzarea rezultatelor, drepturile de autor, 
instrumente de instruire, proceduri de cercetare etc.), precum şi proceduri de raportare (rapoarte 
intermediare şi finale, rapoarte financiare şi de evaluare etc.). Neînţelegerea şi nerespectarea 
oricărei cereri dintre cele menţionate mai sus pot împiedica derularea proiectului şi pot cauza 
tensiuni inutile între echipa de proiect şi organizaţia finanţatoare sau aplicantul principal. De 
exemplu, dacă nu se respectă procedurile de achiziţii, cerute de contractantul principal, acesta 
poate întârzia plata furnizorului, care în schimb poate întârzia furnizarea materialelor necesare. 

2. Organizarea proiectului 

Dacă proiectul este complex şi are mulţi salariaţi şi / sau consultanţi, atunci trebuie stabilită o 
structură organizaţională. Depinde de coordonatorul de proiect ca să-şi organizeze echipa, 
activităţile necesare finalizării proiectului şi obţinerii rezultatelor. Coordonatorul proiectului 
trebuie să angajeze şi să pregătească echipa, să stabilească locul în care echipa o să-şi desfăşoare 
activitatea, să procure echipamentul necesar, să-şi stabilească procedurile interne necesare 
raportării şi managementului financiar, să stabilească agenda de lucru a proiectului, să delege 
sarcini către membrii echipei, să comunice cu consultanţii şi alte persoane implicate, şi să 
stabilească nivelul de performanţă pentru activitatea echipei de proiect. 

3. Conducerea şi controlul proiectului 

Aceasta înseamnă managementul activităţilor şi a proceselor programatice, administrative şi 
financiare ale proiectului, astfel încât acestea să fie realizate în condiţii de performanţă. După ce 
structura organizatorică şi echipa proiectului au fost stabilite, coordonatorul de proiect foloseşte 
pentru desfăşurarea proiectului planul de activitate propus. Managementul bugetului este cel mai 
important mijloc prin care un coordonator de proiect poate menţine controlul asupra operaţiunilor 
proiectului. În plus, managementul bugetului este un instrument principal în asigurarea 
credibilităţii şi a seriozităţii către finanţatori sau / şi contractantul principal, după caz, pentru a 



dovedi folosirea corespunzătoare a fondurilor alocate pentru proiect. Situaţia devine mai dificilă 
dacă există mai multe surse de finanţare care susţin proiectul. Toate aceste organizaţii 
finanţatoare vor dori rapoarte de activitate şi financiare. 

Menţinerea fluxului de numerar este o altă responsabilitate a managerului de proiect. Importante 
sunt prevederile contractului încheiat cu organizaţia finanţatoare, referitoare la periodicitatea, 
mărimea şi condiţiile de livrare ale tranşelor grantului. Organizaţia finanţatoare poate trimite, de 
la începutul proiectului, toată suma sau doar un procentaj mare din aceasta, sau poate trimite doar 
un avans mic, limitat. O înţelegere cu contractantantul principal poate fi necesară pentru a evita 
confuziile privitoare la întocmirea statelor de plată sau la plata furnizorilor. 

4. Informările şi prezentarea rapoartelor 

Trebuie stabilite şi menţinute canalele de comunicare cu organizaţia finanţatoare, inclusiv modul 
în care sunt elaborate şi trimise rapoartele. Coordonatorul de proiect trebuie să obţină, din partea 
organizaţiilor finanţatoare, exact cerinţele şi aşteptările acestora privind informarea şi raportarea, 
în special dacă livrarea sumelor grantului depinde de primirea rapoartelor. Orice proiect trebuie 
să aibă un raport final privind activităţile desfăşurate şi performanţelor obţinute. Însă, multe 
organizaţii finanţatoare cer şi rapoarte periodice, de exemplu, trimestriale sau anuale. În plus, pot 
cere echipei de proiect întâlniri periodice. 

De la începutul activităţii, coordonatorul de proiect ar trebui să stabilească un sistem  intern de 
elaborare a rapoartelor, pentru a evita crizele de timp şi de responsabilitate. Trebuie stabilit un 
calendar cu termene limită şi numită o echipă care să se ocupe de redactarea rapoartelor. 
Întocmirea rapoartelor trebuie luată foarte în serios. Fiecare raport trebuie considerat „oglinda” 
activităţilor desfăşurate până în momentul întocmirii raportului. Prin urmare, fiecare raport 
relatează despre calitatea muncii depuse de-a lungul desfăşurării proiectului. 

Există două tipuri de rapoarte cerute de organizaţiile finanţatoare: raportul de activitate şi raportul 
financiar. Raportul de activitate va concentra informaţiile referitoare la activităţile care s-au 
desfăşurat în perioada de raportare, la realizările legate de scopul proiectului şi de planul de 
activitate (cuprinzând, dacă este cazul, şi note explicative privind evenimentele care au afectat 
performanţele activităţilor desfăşurate sau bugetul proiectului şi planurile de evitare a acestora), 
şi, în final, la descrierea activităţilor viitoare. Echipa proiectului trebuie să raporteze orice 
problemă ce apare în perioada dintre prezentarea rapoartelor şi care poate avea un impact 
semnificativ asupra bugetului sau a proiectului. Rapoartele trebuie să fie scurte şi la obiect. 

Raportarea financiară este specifică fiecărei organizaţii finanţatoare. Aceasta poate varia în 
funcţie de periodicitatea raportării. Unii finanţatori doresc un raport financiar doar la încheierea 
proiectului. Alţii pot dori rapoarte trimestriale sau chiar lunare. 

5.  Realizarea de propuneri pentru continuarea finanţării proiectului sau pentru încheierea 
acestuia 

Dacă proiectul este de scurtă durată, este necesară elaborarea unui plan de încheiere, ceea ce va 
influenţa situaţia întregii echipe a proiectului şi a materialelor. În majoritatea cazurilor, proiectele 
pe timp limitat vor necesita numai o angajare în regim part-time (timp redus de lucru) a 



membrilor echipei sau a consultanţilor. Organizaţia finanţatoare va solicita planuri de încheiere a 
proiectului, inclusiv primirea rapoartelor finale şi popularizarea rezultatelor proiectului. 

Pe de altă parte, dacă este necesar ca proiectul să continue ca un program de lungă durată, pe 
măsură ce se apropie finalizarea acestui proiect, trebuie făcute planurile de acţiuni viitoare.  
Există două posibilităţi pentru a prelungi un proiect. În primul rând, trebuie solicitată o 
continuare a finanţării proiectului sau atrase fonduri din alte surse, pentru a se continua 
activitatea. În acest caz, toate documentele trebuie pregătite în vederea realizării unei propuneri 
pentru noua finanţare. Demersurile către organizaţia finanţatoare ar trebui demarate încă din 
perioada desfăşurării proiectului, pentru ca, în cazul în care nu se va continua finanţarea, 
discuţiile să poată începe şi cu alte finanţatori. 

A doua posibilitate pentru continuarea proiectului este de a găsi o sursă permanentă de finanţare, 
care să nu fie neapărat grant. Proiectul se va transforma într-un program cu auto-finanţare 
(finanţare proprie) prin solicitarea de plăţi pentru serviciul prestat către beneficiari. De exemplu, 
dacă proiectul iniţial a propus deschiderea unui centru de sănătate, într-un cartier sărac al 
oraşului, centrul poate că este acum capabil să se finanţeze prin taxele plătite de către clienţi. Sau 
susţinerea poate fi asigurată din bugetul local, prin contract, dacă programul este considerat de 
succes. Mai poate fi posibilă realizarea de contracte cu sectorul privat, pentru ca acesta să 
folosească serviciile furnizate de proiectul respectiv. De exemplu, dacă proiectul a propus 
realizarea unei linii noi de transport între câteva cartiere, atunci oamenii de afaceri din zonă vor 
contracta aceste servicii pentru angajaţii lor. Posibilităţile de finanţare depind de proiect şi de 
potenţialul acestuia de a atrage susţinere şi implicare. Coordonatorii de proiect care cred în 
continuarea proiectelor lor ar trebui să acţioneze în vederea obţinerii acestei susţineri şi a acestei 
implicări. 

6.  Auditul 

Nu fiecare proiect este supus unui audit financiar, dar toate trebuie administrate ca şi cum ar 
aştepta un astfel de control. Aceasta înseamnă păstrarea tuturor documentelor, pentru a se putea 
reconstitui toate tranzacţiilor financiare, care s-au realizat în timpul proiectului. Activităţile de 
audit sunt de obicei limitate la cercetarea înregistrărilor financiare, iar echipa de proiect poate fi 
puţin sau deloc implicată în acest proces, cu excepţia acelora care au realizat aceste registre. 
Coordonatorul de proiect este responsabil pentru înregistrarea actualizată şi cu corectitudine a 
tuturor ieşirilor şi intrărilor contabile. De asemenea, trebuie să se asigure că toate tranzacţiile 
financiare sunt în conformitate cu procedurile financiar-administrative ale organizaţiei 
finanţatoare. Un auditor va solicita răspunsuri la întrebări de genul: 

 Care a fost bugetul proiectului? 

 Ce sumă a fost de fapt cheltuită şi pentru ce? 

 De unde provin banii? 

 Au fost toate cheltuielile în concordanţă cu regulile acordării acestui grant? 

 Suma tuturor cheltuielilor s-a încadrat în buget? 



 Cum se dovedeşte că activitatea a fost îndeplinită, că materialele au fost distribuite şi 
cheltuielile au fost efectuate? 

Moment de reflecţie 

Fiind o persoană implicată în managementul financiar, vă veţi ocupa, probabil, de administrarea 
bugetului unui grant, mai ales de realizarea rapoartelor financiare. Ce vă îngrijorează cel mai 
mult, în acest moment, în administrarea unui grant? Vedeţi aceste probleme ca pe nişte obstacole 
majore? Puteţi sugera proceduri, care ar putea fi luate în considerare, înainte ca propunerile de 
obţinere a unui grant să fie depuse la organizaţia finanţatoare? 
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Idei principale  
 

 Propunerile de proiect pentru obţinerea unui grant trebuie să ţină cont, în primul rând, de 
nevoile şi priorităţile comunităţii, şi apoi de finanţările care sunt disponibile. 

 Trebuie să fie elaborat şi urmat un proces sistematic de evaluare a nevoilor şi priorităţilor 
comunităţii, care vor sta la baza unei propuneri de proiect pentru obţinerea unui grant. Prin 
acest proces, trebuie se să obţină implicarea factorilor importanţi din comunitate, chiar înainte  
de redactarea propunerii de obţinere a grantului. Un potenţial succes al proiectului va fi 
generat de dorinţa de succes şi de implicarea totală, chiar înainte de a începe scrierea propriu-
zisă a propunerii. Sursele finanţatoare vor fi cu atenţie selectate, din mai multe posibile, iar 
ideile proiectului vor fi dezvoltate plecându-se de la o bază preliminară. 

 Granturile care necesită o co-finanţare vor fi evaluate cu atenţie, pentru a fi siguri că 
beneficiile obţinute în urma proiectului vor fi mai mari decât costurile implicate.  



 

SECŢIUNEA B: Acordarea granturilor 

Definiţii 

Un grant este o finanţare nerambursabilă acordată, de către un organism finanţator, unei 
organizaţii care solicită aceasta, pentru desfăşurarea unor activităţi care, de obicei, sunt descrise 
în cererea de solicitare (numită şi de aplicare) a respectivei finanţări. Pentru facilitarea instruirii, 
în această secţiune a eseului, vom considera că organizaţia finanţatoare este administraţia publică 
locală, iar solicitantul / aplicantul este o organizaţie din cadrul comunităţii.  

Este important să facem o distincţie între acordarea granturilor, pe de o parte, şi contractarea 
serviciilor şi serviciile cu taxă, pe de altă parte. În cazul contractării serviciului, administraţia 
publică locală, în calitate de finanţator, solicită anumite rezultate, măsurabile pe baza unor criterii 
de calitate stabilite prin contract. În cazul serviciilor furnizate cu taxă, furnizorul de servicii este 
plătit în funcţie de numărul clienţilor deserviţi, ori în funcţie de o altă bază, de asemenea, 
măsurabilă. 

Granturile sunt mai convenabile decât contractarea serviciilor sau decât serviciile furnizate pe 
bază de taxe, atunci când administraţia publică locală este interesată să asigure sau să asiste 
pregătirea unui serviciu, dar nu este sigură care este cel mai bun mod de a-l furniza. Domeniul 
serviciilor poate fi nou pentru aleşii locali, problema căreia ei încearcă să se adreseze este puţin 
înţeleasă sau există incertitudine în ceea ce priveşte modul în care poate fi atins scopul propus. 
De exemplu, aleşii locali doresc să acorde asistenţă pentru planificarea financiară şi de 
management unor mici întreprinzători dintr-o zonă a oraşului pentru a încuraja dezvoltarea 
economică, dar nu sunt foarte siguri care ar fi numărul întreprinzătorilor care ar avea nevoie de 
asistenţă, de ce fel de nivel de expertiză au nevoie, dacă ar fi mai potrivită instruirea în grup sau 
pentru fiecare în parte, etc. De exemplu, în loc să contracteze direct un serviciu unui furnizor 
extern, autorităţile locale pot oferi un grant pentru un proiect pilot, în scopul de a acumula 
experienţă în acordarea granturilor. În unele cazuri, administraţiile locale se comportă ca agenţii 
de intermediere a fondurilor care sunt generate la un nivel mai înalt al administraţiei. 

Astfel de fonduri sunt adesea acordate ca o „sumă totală” sau „în bloc”, având numai linii 
directoare generale pentru alocarea lor în cadrul comunităţii. Un exemplu este alocarea de fonduri 
pentru o administraţie publică locală pentru sus ţinerea micilor afaceri, pe mai mulţi ani, cu 
condiţia ca aceste fonduri să fie distribuite, cu prioritate pentru proiectele conduse şi dezvoltate la 
nivel local, către grupurile din comunitate organizate în acest sens. În astfel de situaţii, 
autorităţile locale sunt discreţionare în stabilirea mărimii şi a naturii fondurilor alocate. Totuşi, 
grupurile, care vor primi fondurile, trebuie să fie grupuri eligibile de a primi finanţare, iar 
fondurile trebuie să fie folosite pentru scopurile desemnate de politica acordării grantului. 

Beneficiile acordării granturilor 

Acordarea granturilor grupurilor particulare nu este o abordare des folosită de către administraţia 
publică locală. Există două motive de bază: 1) cu excepţia situaţiilor când este primitoare de 
sume în bloc, aşa cum am descris anterior, administraţia publică locală dispune rareori de resurse 



pentru a-şi derula proiectele, cu atât mai puţin să distribuie fonduri altora; 2) administraţia 
publică locală nu dispune de personalul necesar şi suficient pentru proiectarea, evaluarea, 
alocarea şi monitorizarea programelor de grant.  

Cu toate acestea, în unele situaţii, alocarea granturilor poate aduce o serie de beneficii pentru 
administraţia publică locală. Granturile acordate organizaţiilor sau persoanelor particulare, din 
comunitate, pot fi instrumente de a creştere a numărului furnizorilor de servicii, în special, în 
zonele critice ale comunităţii.    

Granturile pot intensifica serviciile deja furnizate, prin încurajarea competiţiei şi prin influenţarea 
furnizorilor de servicii de a acorda o mai mare atenţie calităţii şi eficienţei serviciilor. Granturile 
ajută şi la atragerea de fonduri din alte surse, pentru a mări fondul comun de resurse disponibile 
în vederea soluţionării problemelor comunităţii. 

Pentru personalul propriu şi pentru organizaţiile şi grupurile comunitare, există şi unele beneficii 
secundare în cadrul programelor de acordare a unui grant.  

• Procesul dezvoltării unui program de acordare a unui grant poate ajuta la construirea unui 
consens în cadrul organizaţiei sau dintre organizaţie şi grupurile comunitare, care beneficiază 
de aceste alocări în diverse moduri, privind problematica dificilă a elaborării de politici. 

• Se poate canaliza o atenţie mai mare asupra problemelor comunităţii, din partea organizaţiilor 
din comunitate, prin lansarea procesului de depunere a propunerilor. 

• Se pot dezvolta aptitudinile şi experienţa personalului în managementul granturilor, incluzând 
dezvoltarea criteriilor de măsurare a performanţelor şi de evaluare a propunerilor primite de la 
grupurile comunitare. 

• Se pot dezvolta noi capacităţi în cadrul comunităţii, de a fi mai răspunzatori pentru utilizarea 
fondurilor administraţiei publice locale.    

Politicile de acordare a granturilor 

Aşa cum s-a menţionat în al treilea manual din această serie, intitulat „Elaborarea politicilor 
financiare", politicile sunt importante, deoarece îi determină pe aceia care lucrează în 
administraţia publică locală să oficializeze principalele direcţii în care se îndreaptă comunitatea. 
Acest lucru este valabil în ceea ce priveşte acordarea granturilor. Oficialii aleşi din administraţia 
publică locală trebuie să clarifice, în primul rând, condiţiile în care se va acorda grantul şi 
procesul care va direcţiona astfel de eforturi. Câteva dintre aceste politici sunt redate în 
continuare. 

• Toate programele de acordare a granturilor trebuie să fie dezvoltate pe baza nevoilor şi 
priorităţilor comunităţii şi administraţiei publice locale şi nu pe baza intereselor aplicanţilor. 

• Toate programele de acordare a granturilor trebuie să fie aprobate de către consiliul local. 

• Nici un grant nu va fi acordat până ce responsabilii financiari din administraţia publică locală 
nu verifică bugetul propus de solicitant.  



• Nici un grant nu va fi acordat pană ce personalul din administraţia publică locală nu verifică 
echipa de proiect şi beneficiile cerute în formularul de aplicaţie pentru grant.  

• Nici un grant nu va fi acordat pană ce autorităţile legale nu aprobă metoda de alocare a 
grantului.  

Moment de reflecţie 

Referitor la secţiunea B, acordarea grantului, dorim să va „răpim” un moment pentru a reflecta 
asupra activităţilor care presupun acordarea granturilor de către administraţia publică locală. A 
acordat finanţări nerambursabile propria administraţie publică locală? Descrieţi experienţa 
dumneavoastră în acordarea şi dezvoltarea programelor de acordare a granturilor. Dacă nu aveţi o 
experienţă în acest domeniu, notaţi, mai jos, care ar fi primele reacţii ale dumneavoastră la ideea 
unei practici importante şi de viitor pentru administraţia publică locală, inclusiv obstacolele 
legale sau de mentalităţi învechite, care ar apărea într-o astfel de practică:  

______________________________________________________________________________
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Etapele de bază pentru dezvoltarea unui program de acordare a granturilor 

O abordare sistematică poate simplifica sau direcţiona procesul de dezvoltare a unui program de 
acordare a unui grant. Aceasta poate să ferească personalul administraţiei publice locale de multe 
erori şi omisiuni, care ar putea periclita organizarea programului. În cele ce urmeză, sunt 
prezentate şapte etape pentru dezvoltarea unui program de acordare a unui grant. 

Etapa 1: Identificarea serviciului sau a activităţii dorite şi determinarea fondurilor 
disponibile 

Ar putea exista o mulţime de motive pentru care ar trebui luată în considerare acordarea unui 
grant. Poate un oficial ales a făcut o sugestie, sau, este posibil, o organizaţie privată sau non-
profit a făcut o propunere. De asemenea, ar putea exista unii cetăţeni sau oameni de afaceri care 
au solicitat consiliului local un program sau un serviciu public, pe care administraţia locală nu îl 
furnizează frecvent. Aţi putea afla că o comunitate învecinată acordă granturi în schimbul 
executării unor servicii publice şi obţine beneficii în urma prestării acestora.   

Există o „Listă de criterii”, care prezintă un număr de aspecte ce trebuie luate în considerare în 
încercarea de a determina iniţierea sau neiniţierea unui program de acordare de grant, pentru 
furnizarea sau sprijinirea unui anumit serviciu. Se recomandă folosirea acestei diagrame a 
întrebărilor pentru a realiza, pe scurt (în 2 sau 3 pagini), un plan / o schiţă pentru fiecare program 
de acordare de grant, luat în considerare. Acest plan este de fapt ghidul pe care personalul îl are 
în vedere pentru a dezvolta detaliile necesare fiecărui program de acordare de grant. Planul poate 



servi ca bază pentru o solicitare de propuneri. De asemenea, trebuie analizat bugetul cu care 
operează administraţia publică locală, pentru a determina dacă fondurile disponibile sunt 
suficiente în vederea acordării unui grant în acest domeniu al serviciilor. Disponibilităţile 
fondurilor şi priorităţile de folosire ale acestora constituie factorii importanţi care ajută la 
concretizarea programului de acordare a grantului. Dacă pentru folosirea fondurilor există 
restricţii, programul de acordare a grantului trebuie diminuat sau chiar refăcut.  

Trebuie reamintit că primul lucru de care se ţine cont în decizia de a se depune, sau nu, eforturi 
suplimentare pentru a acorda un grant este dacă proiectul sau activitatea propusă va contribui la 
rezolvarea nevoilor comunităţii pe care administraţia publică locală o deserveşte.  

Listă de criterii 

1. Prioritatea – Este domeniul acestui serviciu o prioritate pentru administraţia publică locală? 
Un program, chiar de success, care nu se adresează unei necesităţi importante va reuşi, doar, 
să deturneze fondurile necesare soluţionării problemelor cu adevărat prioritare. 

2. Costul – Din punctul de vedere al costurilor, este mai eficient pentru administraţia publică 
locală să angajeze o organizaţie din sectorul privat care să furnizeze serviciul proiectat? Ar 
putea angajaţii administraţiei publice locale să furnizeze acelaşi serviciu şi, dacă da, care ar fi 
costul?  Care va fi costul plătit de administraţia publică locală pentru administrarea şi 
monitorizarea grantului? 

3. Nivelurile de calitate şi de eficacitate ale serviciilor – Acestea pot fi mai dificil de controlat 
de către administraţia publică locală, având în vedere „contactul limitat” pe care l-ar avea cu 
organizaţia privată. Dacă eficacitatea şi calitatea serviciilor sunt de o importanţă critică, atunci 
poate că un grant nu este cea mai bună soluţie pentru obţinerea de rezultate.  

4. Impactul asupra altor servicii locale – Aleşii locali trebuie să fie preocupaţi de corelarea 
serviciilor şi trebuie să ţină cont şi de alte programe, care se desfăşoară în domeniul respectiv. 

5. Asigurarea continuităţii serviciului respectiv – Dacă administraţia publică locală şi-a 
asumat un rol în furnizarea unui serviciu, aleşii locali şi funcţionarii publici au 
responsabilitatea să preîntâmpine situaţia în care activităţile serviciului ar putea fi întrerupte, 
lucru destul de dificil atunci când grantul depinde de fonduri de la bugetul central. Această 
situaţie trebuie evitată prin asigurarea faptului că organizaţia care a primit contractul are 
suficiente resurse, personal şi capacitate pentru a continua activitatea.   

6. Receptivitatea la necesităţile cetăţenilor – Aleşii locali trebuie să se asigure de modul cum 
furnizorul privat de servicii va fi receptiv la necesităţile şi aşteptările cetăţenilor.  

7. Piaţa furnizorilor de servicii – Aleşii locali trebuie să aprecieze numărul potenţialilor 
aplicanţi şi aptitudinile lor. Nu mai trebuie dezvoltată o SP în detaliu, dacă se constată un 
număr restrâns de furnizori calificaţi care să solicite grantul. 

8. Capacitatea de obţinere a fondurilor – O organizaţie privată, non-profit, trebuie să fie 
capabilă să atragă şi alte fonduri, pentru a le suplimenta pe acelea obţinute de la administraţia 



publică locală, sau pentru a continua activitatea, după ce grantul a expirat. Finanţările pot 
proveni de la alte autorităţi locale, de la guvern sau de la alte fundaţii. 

9. Capacitatea de a finaliza programul sau trecerea la autofinanţare – Ce se va întâmpla cu 
programul sau cu serviciul, atunci când grantul va expira? Unele proiecte sunt concepute 
pentru un scop şi o durată specifice, cum ar fi, de exemplu, un grant acordat unei asociaţii 
comunitare pentru a curăţa un parc, pentru a planta arbuşti şi pentru a amplasa echipamentul 
necesar unui teren de joacă. Alte proiecte sunt pe un termen mai lung, cum ar fi grantul 
acordat unei firme private de transport auto pentru a asigura transportul handicapaţilor. 
Oamenii devin dependenţi de acel serviciu, şi administraţia publică locală se va confruntă cu 
problema angajamentului pe termen lung, dacă dispune de un mecanism de finanţare pe 
termen scurt. 

Etapa 2: Organizarea 

Dacă administraţia publică locală decide să continue cu programe de acordare de grant, este 
necesar să fie desemnaţi, cât mai repede, aceia care vor fi implicaţi, precum şi responsabilităţile 
lor, ţinând cont că există multe roluri importante în ceea ce priveşte programul acordării unui 
grant. 

Coordonatorul / managerul de proiect   

Acesta este un membru al personalului / echipei de proiect, care are pregătirea, calificările şi 
preocupările necesare în domeniul managementului proiectelor şi care poate dezvolta propunerile 
de proiete (cererile de aplicare), criteriile pentru evaluarea aplicaţiilor şi poate controla / urmări 
desfăşurarea proiectului de grant şi elaborarea rapoartelor scrise de acela care primeşte grantul. 

Autorul formularului de solicitare de propuneri pentru obţinerea grantului / specialistul în 
contracte 

Acesta este un membru al echipei, care are experienţă în dezvoltarea solicitărilor de propuneri 
(SP) pentru activităţile care se desfăşoară pe bază de contracte. Această persoană poate acorda 
consultanţă solicitanţilor de granturi, în elaborarea unor SP de calitate. 

Administratorii / managerii financiari 

Membrii departamentului financiar pot determina numărul şi mărimea granturilor care pot fi 
acordate. Ei pot calcula orice contribuţie în natură cerută solicitanţilor de grant, precum şi 
cheltuielile indirecte care vor putea fi suportate. 

Deliberativul şi executivul administraţiei publice locale 

Sprijinul şi aprobarea acestora trebuie asigurate încă din stadiul de concepere a propunerii de 
proiect. Coordonatorul proiectului trebuie să se asigure de sprijinul acestor persoane în toate 
fazele procesului proiectului. 

Comitetele de selecţie 



Comitetul, desemnat / numit, este responsabil cu aplicarea şi respectarea criteriilor de selecţie, cu 
evaluarea şi ierarhizarea propunerilor, pe baza criteriilor, şi cu elaborarea recomandărilor de 
acordare a granturilor. Pot exista mai multe comitete, în funcţie de tipurile de granturi şi de 
obiectivele strategiei pentru acordarea granturilor.  

Alţi factori interesaţi 

Dintr-un comitet de acordare a grantului pot face parte şi reprezentanţi ai grupurilor potenţial 
afectate, cum ar fi adolescenţii, oamenii de afaceri, persoanele cu nevoi speciale şi personalul 
organizaţiilor non-profit. Implicarea cetăţenilor şi a ONG-urilor poate conduce la împărţirea 
responsabilităţilor pentru distribuirea fondurilor şi poate determina simţul responsabilităţii celor 
afectaţi asupra deciziilor luate. Implicarea cetăţenilor, într-o astfel de activitate a comitetelor de 
acordare a granturilor, este un exerciţiu util privind participarea cetăţenească şi o iniţiere 
valoroasă în activităţile administraţiei publice locale, dintr-o societate complexă şi modernă. 

Etapa 3: Determinarea nivelului de implicare al administraţiei publice locale  

De obicei, programele de acordare a granturilor nu solicită un nivel detaliat de specificare a 
modului cum va fi condus şi realizat proiectul. De exemplu, priorităţile administraţiei publice 
locale ar putea include dezvoltarea de soluţii alternative pentru sistemele de transport, 
îmbunătăţirea instruirii adulţilor, reducerea delicvenţei în rândul tineretului sau atingerea altor 
scopuri importante. În programul de grant, donatorul nu stabileşte, dinainte, cum vor fi formulate 
aceste probleme. În schimb, rolul donatorului este de a oferi o orientare privind politica sa şi de 
a-şi stabili preferinţele (cum ar fi, de exemplu, preferinţa sa ca un anumit proiect să fie derulat, 
mai degrabă, de către un consorţiu format din organizaţii dezvoltate, decât de către o firmă mică, 
sau politica de a sprijini proiecte care pot deveni, în scurt timp, auto-finanţate, sau anumite 
preferinţe referitoare la utilizarea / avantajarea unei anumite categorii a populaţiei). Organizaţiile 
care răspund oportunităţilor de finanţare vor propune programe specifice şi proiecte care se pot 
desfăşura în aceste condiţii de „politică şi preferinţe”. Aceste programe şi proiecte pot fi 
acceptate, refuzate sau modificate prin negociere. Vă reamintim că unul dintre cele mai 
importante beneficii obţinute în urma acordării granturilor este faptul că se încurajează 
creativitatea în soluţionarea problemelor sau în furnizarea unui serviciu.  

Dacă, deja, s-a decis asupra modului de furnizare a unui serviciu, atunci un contract de furnizare 
de servicii este mai potrivit decât acordarea unui grant.     

Etapa 4:  Decideţi dacă procesul va fi unul competitiv sau unul ne-competitiv    

Propunerile de grant se pot solicita în două variante. Varianta competitivităţii înseamnă un proces 
deschis, în care mai multe părţi interesate se întrec pentru obţinerea unui grant. Varianta non-
competitivităţii înseamnă fie trimiterea unei invitaţii către o singură parte interesată, pentru ca 
aceasta să subscrie cu o propunere de proiect de solicitare a grantului, fie primirea nesolicitată a 
unei propuneri de solicitare a unei finanţări nerambursabile din partea unui grup al comunităţii 
sau a unui furnizor local de servicii. Folosirea uneia dintre cele două abordări este influenţată de 
către procedurile legale şi de gradul de înţelegere a conceptului de grant şi a modalităţii de 
utilizare a sa. În continuare, prin comparaţie, sunt prezentate detaliat variantele enunţate.  

Procesul competitiv 



Într-un proces competitiv, finanţatorul anunţă public existenţa unui program de acordare de grant 
şi-l aduce la cunoştinţa părţilor interesate, competente şi cu experienţă, pentru a încuraja 
competiţia. În mod normal, administraţia publică locală trebuie să aibă acces la o sumă de bani 
care să poată fi utilizată pentru acordarea unor granturi. Uneori, banii pentru granturi pot proveni 
din surplusurile bugetare, rezultate dintr-un venit nescontat sau din fonduri operaţionale 
necheltuite. Adesea, suma de bani, care se poate folosi pentru o finanţare nerambursabilă la nivel 
local, este stabilită de către administraţia publică centrală sau este acordată de către o firmă multi-
naţională, o fundaţie sau o administraţie publică donatoare, care au interese specifice în a 
dezvolta serviciile de care beneficiază comunitatea. De exemplu, o fundaţie interesată de proiecte 
experimentale, care au scopul de a echilibra dezvoltarea locală cu protejarea mediului, poate oferi 
o sumă de bani direct unei administraţii publice locale, care şi-a propus sprijinirea politicilor 
publice şi a programelor de dezvoltare durabilă. 

Secţiunea A a acestui eseu prezintă scopul şi conţinutul unei propuneri de grant. Propunerile, care 
sunt pregătite pe baza reperele unei solicitări de propuneri şi care folosesc formatele furnizate de 
către finanţator, simplifică foarte mult refacerea şi evaluarea propunerii. Desigur, realizarea unei 
solicitări de propuneri necesită consumarea, din partei echipei de proiect, a unui volum de timp 
substanţial, dar beneficiile sunt semnificative.  

O solicitare de propuneri: 

 Asigură toate părţile interesate că dispun de aceleaşi informaţii, privind intenţiile şi cererile 
organizaţiei finanţatoare. 

 Clarifică, pentru solicitanţi şi echipă, enunţul criteriilor de evaluare a propunerilor. 

 Specifică termenele limită pentru primirea propunerilor şi pentru anunţarea deciziei privind 
câştigătorul grantului. 

 Indică informaţiile cu detaliile necesare privind formatul pentru elaborarea propunerii de 
proiect, reducând astfel timpul şi eforturile atât ale solicitanţilor, cât şi ale evaluatorilor. 

Procesul non-competitiv cu alocare directă 

Sunt situaţii când o administraţie publică locală poate alege să discute numai cu un singur 
aplicant, în vederea realizării unei propuneri de finanţare nerambursabilă. Acest lucru se poate 
întâmpla în momentul în care administraţia publică locală are certitudinea că o anumită 
organizaţie este, în mod sigur, cea mai bună, fiind singurul candidat rezonabil să desfăşoare 
activitatea respectivă, şi nu s-ar câştiga nimic dacă s-ar lansa o competiţie de proiecte. Este 
situaţia în care o anumită organizaţie este singura potrivită să ducă la îndeplinire o sarcină 
esenţială sau cazul în care un grup organizat din comunitate este recunoscut ca un ideal pentru a 
servi de model în dezvoltarea unui nou tip de serviciu sau a unei noi abordări. De exemplu, în 
vederea creării de noi oportunităţi de afaceri şi a refacerii capacităţii economice a unui cartier ce 
are probleme economice grave, o echipă care să obţină un grant cu alocare directă ar putea fi 
formată dintr-un serviciu al administraţiei publice locale şi un grup de cercetare al unei 
universităţi locale, ce vor lucra în colaborare cu locuitorii cartierului.    



Chiar dacă se hotărăşte că abordarea non-competitivă este cea mai bună pentru un anumit 
program de grant, aplicantul poate fi rugat, totuşi, să pregătească o propunere de proiect, care să 
detalieze ideea, planul de implementare a acestei idei şi bugetul. 

Procesul non-competitiv – propunerea nesolicitată 

Uneori, se întâmplă ca un furnizor de servicii sau o asociaţie din comunitate să contacteze 
primăria sau pe aleşii locali prezentându-le ideea sau conceptul unui proiect. În acest caz, 
autorităţile locale au trei opţiuni: (1) pot refuza propunerea, dacă aceasta nu vizează nici o 
prioritate a administraţiei publice locale; (2) pot considera propunerea ca fiind unică şi decid o  
alocare directă, dacă propunerea tratează un domeniu prioritar pentru administraţia publică locală 
şi dacă ideea este atât de valoroasă încât merită o investiţie de fonduri, fără o solicitare de primire 
a mai multor propuneri, de la mai multe părţi; (3) pot lansa o solicitare de propuneri pentru 
proiect şi să invite aplicantul respectiv să trimită propunerea sa, alături de oricare alt solicitant 
interesat de respectivul domeniu. 

Etapa 5:  Pregătirea unei solicitări de propuneri (SP) / materialele pentru aplicare 

Etapa aceasta corespunde acordării unui grant pe o bază competitivă. SP-urile au diferite forme şi 
mărimi, de obicei, depinzând de scopurile şi misiunea organizaţiei iniţiatoare. De exemplu, 
acestea pot varia între 3 şi 40 de pagini. Pentru un program de obţinere a unui grant oferit de o 
administraţie publică locală, o solicitare de propuneri de proiecte trebuie să includă următoarele 
capitole, de obicei descrise într-un material intitulat „Ghidul solicitantului” (de aplicare): 

Introducere  

De obicei, acest capitol prezintă titlul programului de grant şi acoperă următoarele tipuri de 
informaţii: 

Prezentarea situaţiei existente (contextul local)  

Oferă aplicantului o perspectivă asupra motivului pentru care administraţia publică locală este 
preocupată de domeniul respectiv şi asupra experienţei trecute în abordarea problemelor din 
acel domeniu. Această parte mai poate include, dacă este cazul, şi specificări referitoare la 
sursa de finanţare a programului respectiv. 

Obiectivele programului de grant  

Rezultatele specifice care trebuie obţinute în urma derulării programului trebuie prezentate 
succint şi clar. 

Instrucţiuni pentru elaborarea propunerii 

Se precizează, dacă este cazul, formularele speciale care trebuie utilizate pentru a aplica şi care 
vor fi furnizate de administraţia publică locală. De asemenea, se mai precizează la cine trebuie 
transmisă propunerea, numărul de copii solicitate etc. În sfârşit, instrucţiunile informează 
solicitanţii ce alte documente, atestări şi certificate, trebuie să însoţească propunerea. De 
exemplu, se pot solicita: dovada înregistrării legale a organizaţiei, o declaraţie de audit 



financiar din anul precedent, exemple de publicaţii, rapoarte sau alte documente ce vor furniza 
informaţii importante despre solicitant. 

Condiţii de eligibilitate 

Acestea specifică tipurile de organizaţii care pot aplica şi acelea care nu pot solicita un grant. 
De exemplu, este posibil să nu se primească propuneri din partea firmelor private. Aceste 
precizări stabilesc, de asemenea, tipurile de proiecte care nu vor fi luate în considerare pentru 
acordarea unui grant. De exemplu, finanţarea costurilor de capital necesare construirii unei 
clădiri, echiparea sau redecorarea unui birou pot fi considerate a nu fi proiecte eligibile. 

Activităţi premergătoare primirii propunerilor  

Atunci când se aşteaptă ca de un anumit proiect să fie interesaţi mai mulţi solicitanţi, trebuie 
urmaţi doi paşi pentru a fi siguri că vor aplica numai acei solicitanţi care sunt cu adevărat 
serioşi şi capabili.  

Primul pas este organizarea unei conferinţe cu caracter informativ, pentru părţile interesate, în 
care coordonatorul proiectului va răspunde la întrebările pe care posibilii solicitanţi le pot 
avea. Această conferinţă trebuie prevăzută din timp şi trebuie anunţată în solicitarea de 
propuneri.  

Al doilea pas constă din obligativitatea completării de către solicitanţi a unui formular de pre-
examinare (preselecţie). Aceia care nu sunt eligibili vor fi respinşi încă din această etapă.  

În continuare, este prezentat un formular de verificare a eligibilităţii: 

 

Exemplu de Formular de verificare a eligibilităţii 

Numele proiectului ______________________________________________________________ 

Solicitant ______________________________________________________________________ 

Acest formular trebuie completat de solicitant în vederea stabilirii eligibilităţii. Solicitantul 
trebuie să trimită acest formular până la data stabilită în ghidul de aplicare. 

1. Încadrarea proiectului propus în domeniul căruia i se adresează programul de grant. 

A) Explicaţi, pe scurt, legătura directă a proiectului cu obiectivele programului de grant. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

B) Care este suma aproximativă solicitată? 

_________________________________________________________________________ 



2. Conformitatea proiectului  cu cadrul legislativ în vigoare. 

Specificaţi legile, hotărârile, reglementările etc. şi normele de aplicare ale acestora, care sunt 
în legătură cu proiectul propus. 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

3. Demararea activităţilor proiectului propus concordă cu data specificată în ghidul de aplicare? 
Descrieţi, mai jos, argumentele care sprijină răspunsul dumneavoastră. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4. Capabilitatea financiară a aplicantului privind administrarea proiectului.  

Precizaţi, în continuare, argumentele care sprijină această afirmaţie. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Agenda desfăşurării programului de grant   

Această parte a ghidului de aplicare enumeră reperele principale de timp ale întregului proces. Vă 
prezentăm, în continuare, un exemplu: 

Exemplu de Agendă 

Reperele de timp relevante pentru obţinerea grantului: 

Numele programului ________________________________________________ 

20 Ianuarie........Distribuirea SP-urilor 

5 Februarie........Conferinţa de informare a solicitanţilor 

20 Februarie......Distribuirea formularelor de verificare a eligibilităţii 

1 Martie.............Desemnarea solicitanţilor consideraţi a fi eligibili 

30 Martie...........Depunerea propunerilor de grant 

10 Aprilie..........Comitetul de selecţie se întâlneşte pentru a evalua propunerile 

15 Aprilie..........Organizarea interviurilor cu solicitanţii 

30 Aprilie..........Desemnarea solicitantului câştigător 



1 Iunie...............Disponibilizarea fondurilor în vederea alocării grantului 

Bugetul şi alte informaţii legate de acesta  

În acest capitol se specifică suma totală alocată programului de grant şi dacă se vor finanţa mai 
multe granturi din această sumă. De obicei, acordarea grantului se poate condiţiona de contribuţia 
solicitantului la finanţarea proiectului, ca o garanţie a îndeplinirii proiectului. Tipul contribuţiei 
(în natură sau în bani) şi valoarea contribuţiei trebuie specificate în acest capitol.   

Cerinţe standard ale administraţiei publice privind licitaţiile publice 

Acestea sunt informaţiile standard, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cerute pentru a fi 
respectate de către solicitanţii de grant. 

Formatul propunerii 

Această parte cuprinde informaţii privind cerinţele (sau recomandările) finanţatorului, cu privire 
la formatul în care trebuie redactate propunerile. De obicei, se solicită opt capitole de bază, 
prezentate în continuare şi descrise în detaliu în Secţiunea A a acestui manual: 

 Titlu 

 Rezumat 

 Scopul şi obiectivele 

 Justificarea necesităţii finanţării 

 Metodologia (abordare / proceduri) 

 Bugetul proiectului 

 Proceduri de evaluare 

 Anexe 

Fiecare dintre capitolele cerute trebuie menţionate, ca atare, în solicitarea de propuneri (SP) şi 
solicitanţii trebuie încurajaţi să le folosească ca pe un ghid în completarea propunerilor lor. În SP 
trebuie să se explice clar care informaţii trebuie prezentate în fiecare capitol al propunerii. 

Criterii de evaluare 

Acest capitol descrie modalitatea în care va fi luată decizia de acordare a grantului, de către 
administraţia publică locală. Totodată, în acest capitol, se prezintă criteriile sau factorii care vor fi 
utilizaţi pentru a se lua decizia respectivă.  

De exemplu: 

    



Formular de Evaluare a propunerilor de obţinere a unui grant 
(fiecare criteriu de evaluare se notează cu o notă cuprinsă între 1 şi 10): 

1) Cât de adecvată, coerentă şi relevantă este propunerea? 

2) Echipa de proiect este competentă şi de încredere?   

3) Sunt scopurile şi obiectivele bine definite?   

4) Experienţa anterioară, rezultatele obţinute şi reputaţia solicitantului dovedesc eficacitate şi 
eficienţă în managementul activităţilor şi al bugetului? 

5) Există elemente de creativitate şi abordări inovative în proiect? 

6) Aplicantul are capacitatea financiară necesară proiectului? Are facilităţi adecvate? 

7) Aplicantul / proiectul are susţinerea comunităţii? 

8) Există un plan pentru evaluare? Cum pot fi judecate realizările proiectului? 

9) Contribuţia solicitantului la finanţarea proiectului satisface condiţiile de acordare a 
grantului? Cum se garantează acest lucru? 

10) Este rezonabilă suma totală solicitată prin buget? 

În această exemplificare sunt enumerate criteriile de apreciere şi este arătat modul în care ele vor 
fi punctate. Nu este neapărat necesară prezentarea formularului de apreciere / evaluare ca atare, 
dar criteriile care vor fi folosite trebuie să fie precizate clar de către finanţator. De asemenea, 
finanţatorul trebuie să precizeze ce informaţii va utiliza pentru a face evaluarea propunerii.  

De exemplu, un criteriu propus este: 

„Solicitantul are capacitatea financiară să ducă acest proiect până la capăt?” 

Se vor cere de la solicitant informaţiile necesare pentru a se putea lua hotărârea de a i se oferi sau 
nu grantul, dar şi pentru a se putea face o comparaţie între organizaţiile care depun propuneri. 
Astfel, pentru compararea capacităţilor financiare, pot fi solicitate exemplare ale declaraţiilor 
financiare şi alte informaţii bugetare ale organizaţiilor. Uneori, solicitanţilor li se cere o scrisoare 
de la bancă, pentru confirmarea numerarului aflat în cont, sau o scrisoare de garanţie a băncii, 
care să certifice disponibilităţile, în cazul granturilor care cer o contribuţie din partea organizaţiei. 

Alt criteriu, de exemplu, este: 

„Experienţa anterioară, rezultatele obţinute şi reputaţia solicitantului dovedesc 
eficacitate şi eficienţă în domeniul managementului de proiecte?” 

Pentru a măsura capacitatea solicitantului în acest domeniu, s-ar putea să fie necesare informaţii 
referitoare la managementul proiectelor anterioare şi probabil discuţii directe cu persoanele care 



au recomandat organizaţia. De asemenea, „curriculum vitae” ale persoanelor propuse vor fi utile 
la stabilirea calificărilor lor. 

O SP trebuie să furnizeze informaţii în legătură cu componenţa comitetului de selecţie a 
propunerilor de proiecte, incluzând numărul de persoane din comitet şi poziţiile lor în organizaţia 
finanţatoare sau în comunitate. 

Formulare  

Ultimul capitol al SP trebuie să includă copii după formularele în alb pe care solicitanţii trebuie 
să le completeze. De exemplu, se includ copii după formularul de cerere, formularele de pre-
verificare a eligibilităţii, formularele de buget etc. 

Etapa 6: Marketingul programului de grant 

Programul de acordare de grant poate fi pus direct la dispoziţia prezumtivilor solicitanţi, dar 
poate fi şi anunţat în publicaţii de largă circulaţie sau afişat în locurile cu o mare probabilitate de 
a fi văzut de aceia interesaţi în asemenea programe. De exemplu, spaţiul publicitar poate fi căutat 
în ziarul local. Anunţuri în legătură cu programul de grant pot fi trimise revistelor de specialitate, 
asociaţiilor locale şi altor instituţii. Acestea mai pot fi plasate pe pagina de Web a administraţiei 
publice locale sau pe alte site-uri, care sunt adecvate pentru acest tip de program. Funcţionari 
publici şi oficialii aleşi din administraţia publică locală pot fi rugaţi să recomande programul la 
persoane sau firme, care au mai depus propuneri pentru programe asemănătoare.   

Etapa 7: Analizarea şi alegerea organizaţiei care va primi grantul 

În acest eseu, am pornit de la două premise pentru a parcurge această etapă:  

1) dezvoltarea criteriilor de evaluare; 

2) organizarea unui comitet de selecţie.  

Având stabilite criteriile şi comitetul de selecţie, administraţia publică locală, în calitate de 
finanţator, este în măsură, într-un mod rezonabil, eficient şi obiectiv, de a analiza propunerile, de 
a evalua proiectele şi pe aceia care le vor implementa, şi de a alege organizaţiile care vor primi 
grantul. Schema criteriilor de evaluare a propunerilor de grant, care a prezentat anterior 10 criterii 
folosite în mod obişnuit, poate fi adaptată corespunzător, multiplicată şi dată membrilor 
comitetului, cu scopul de a o utiliza ca foaie de evaluare pentru fiecare proiect de grant.  

După o primă analiză a propunerilor, s-ar putea să existe anumite incertitudini în legătură cu 
declararea solicitantului câştigător. Într-o astfel de situaţie, comitetul de evaluare selectează, de 
obicei, mai mulţi „finalişti” şi, ulterior, îi invită la interviuri. Pentru că acest proces este costisitor 
pentru finanţator, ca timp şi resurse, şi, probabil, şi pentru solicitanţi, trebuie invitaţi la interviuri 
numai solicitanţii serioşi şi extrem de capabili.   

După această a doua rundă de evaluare, trebuie să fie posibilă alegerea celui mai potrivit candidat 
pentru acordarea unui grant şi, eventual, pregătirea propunerilor de recomandări, pe care 
administraţia publică locală să le facă celui mai promiţător solicitant. 



Etapa 8: Negocierea condiţiilor de acordare a grantului 

La sfârşitul procesului de evaluare, se selecţionează unul sau mai mulţi solicitanţi pentru a primi 
grantul. Dacă există vreun aspect al abordării proiectului, al întocmirii bugetului sau al obţinerii 
rezultatelor, pe care finanţatorul ar vrea să-l schimbe, deşi evaluarea generală a solicitantului este 
bună, schimbările necesare pot fi negociate împreună cu acesta. În cazul în care solicitantul nu 
este de acord să schimbe propunerea, el se poate retrage la acest moment. Altfel, este necesar să 
se ajungă la o înţelegere cu solicitantul, în aspecte cum ar fi termenele de efectuare a plăţilor, 
modul de raportare a activităţilor şi efectuarea bugetului. Totodată, se va pregăti un contract (sau, 
după caz, o convenţie) care se va aproba şi semna de către conducerea executivă a finanţatorului, 
pentru a oficializa rezultatele negocierii. 

Etapa 9: Administrarea grantului 

Capitolul privind administrarea grantului, din Secţiunea A a acestui eseu, detaliază 
responsabilităţile administrative de bază ale derulării unui program de grant, din punct de vedere 
al celui care primeşte grantul. Aceleaşi responsabilităţi se aplică şi finanţatorului, dar din 
următoarele perspective: 

1) asigurarea îndeplinirii cerinţelor de acordare a grantului, realizată, de obicei, prin analizarea 
rapoartelor întocmite şi furnizate de cel care a primit grantul;  

2) asigurarea că fondurile alocate sunt la dispoziţia celui care a primit grantul, în condiţiile 
negociate. 

Moment de reflecţie 

Acest eseu a descris paşii de bază ai acordării unui grant, de către administraţia publică locală 
pentru organizaţii din comunitate, pentru a-şi atinge un scop sau pentru a soluţiona o problemă 
prioritară. În spaţiul de mai jos, descrieţi preocupările dumneavoastră în legătură cu acest proces, 
referitor la modul în care acesta ar putea fi folosit de către propria administraţie publică locală şi 
la departamentele şi persoanele, din instituţia dumneavoastră, potrivite să fie implicate în acest 
proces. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 



Idei principale 

 Toate programele de acordare de granturi trebuie dezvoltate în funcţie de necesităţile şi 
priorităţile administraţiei publice locale şi nu în funcţie de cererile depuse de diverse 
organizaţii, care sunt în căutarea accesului la fondurile administraţiei publice locale. 

 Trebuie realizat şi urmat un proces sistematic de evaluare a necesităţilor şi a priorităţilor  
administraţiei publice locale, care pot fi obiectul unui program de acordare de granturi. În 
acest proces ar trebui implicate persoanele sau grupurile cheie, chiar înainte de demararea 
procesului de elaborare a solicitării de propuneri.  

 Granturile ar trebui acordate numai organizaţiilor care au depus propuneri ce descriu în 
detaliu proiectele lor, incluzând identificarea echipei, metodologia, agenda activităţilor, 
bugetul şi procesul ce se va folosi pentru a măsura şi a evalua performanţele grantului. 

 Granturile trebuie acordate unor organizaţii după un proces sistematic de evaluare, folosind 
criterii obiective. 
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GLOSAR 
 

ORGANIZAŢIE 
FINANŢATOARE         

O organizaţie publică sau privată care oferă fonduri nerambursabile. 

APLICANT, 
SOLICITANT            

O organizaţie care solicită unei organizaţii finanţatoare fonduri 
nerambursabile pe baza unei propuneri de proiect. 

GRANT / FINANŢARE 
NERAMBURSABILĂ  

Sumă de bani acordată unui beneficiar, de către o organizaţie 
finanţatoare, pentru un proiect sau o altă activitate pentru care 
beneficiarul a depus o cerere (un proiect), fără obligaţia de rambursare a 
fondurilor. 

PROPUNERE DE 
PROIECT                              

Documentul scris care descrie detaliat obiectivele, metodologia, 
activităţile, planurile de acţiuni, bugetul şi planul de evaluare a unui 
proiect propus spre finanţare. 

PROPUNERI 
NESOLICITATE      

Propuneri, care sunt iniţiate de către potenţiali beneficiari de finanţări 
nerambursabile, către un finanţator care ar putea avea un interes în 
domeniu, dar care nu şi-a definit cerinţe explicite privind propunerile de 
proiecte. 

PROPUNERI 
SOLICITATE           

Propuneri elaborate de către solicitanţi, ca răspuns la o cerere explicită şi 
expresă a finanţatorului sau o solicitare de depunere proiecte. 

SERVICII FURNIZATE 
PE  BAZĂ DE TAXE  

Servicii oferite de administraţia publică locală, unde cantitatea si 
calitatea rezultatelor este dificil de măsurat, iar beneficiarii plătesc 
serviciile primite pe baza unei taxe de utilizare (de exemplu, numărul 
clienţilor sau în funcţie de altă unitate de măsurare a rezultatelor). 

SERVICII FURNIZATE  
PRIN CONTRACT  

Servicii oferite de administraţia publică locală, unde cantitatea si 
calitatea rezultatelor este măsurabilă şi în funcţie de care beneficiarii 
plătesc serviciile primite conform unui contract. 

 

 

 


