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Descriere: 

 

Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale pentru aria 

ocupaţională „Experţi accesare fonduri structurale şi de coeziune europene”, grupa COR 2419 

 

Ocupaţiile avute în vedere la stabilirea ariei ocupaţionale sunt: 

 

- expert accesare fonduri  structurale şi de coeziune europene cod COR 241948; 

 

Informaţii generale de interes privind practicarea ocupaţiei: 

 

Ocupaţia este practicată în cadrul societăţilor de consultanţă privind accesarea fondurilor europene, 

în cadrul instituţiilor publice şi companiilor private. 

Societăţile şi companiile care accesează fonduri europene potrivit legislaţiei româneşti trebuie să 

respecte atât legile româneşti referitoare la accesarea fondurilor europene cât şi legislaţia europeană. 

Persoana care doreşte să obţină calificarea expert în accesare fonduri structurale şi de coeziune 

europene trebuie să urmeze un curs de specializare. Competenţele dobândite pe alte căi decât cele 

formale pot fi evaluate pe baza standardului ocupaţional. Pentru a fi admisă la curs sau a candida la 

procesul de evaluare pentru calificarea de expert accesare fonduri structurale şi de coeziune 

europene trebuie să aibă studii superioare. 

 

De asemenea trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

-vârsta de cel puţin 20 ani; 

-liceul cu bacalaureat; 

-apt din punct de vedere medical şi psihologic 

 

Expertul în accesarea fondurilor structurale şi de coeziune europene îşi desfăşoară activitatea atât 

individual cât şi în echipă. 
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Lista unităţilor de competenţă 

 Nivel 

Unităţi de competenţă cheie 

Unitatea 1: Comunicare în limba oficială 

Unitatea 2: Comunicare în limbi străine 

Unitatea 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie 

Unitatea 4: Competenţe informatice 

Unitatea 5: Competenţa de a învăţa 

Unitatea 6: Competenţe sociale şi civice 

Unitatea 7: Competenţe antreprenoriale 

Unitatea 8: Competenţa de exprimare culturală 

 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

1 

 

Unităţi de competenţă generale 

Unitatea 1: Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă 

Unitatea 2: Aplicarea normelor de protecţia mediului 

Unitatea 3: Menţinerea unor relaţii de muncă eficace 

 

2 

2 

2 

Unităţi de competenţă specifice 

Unitatea 1: Pregătirea elaborării proiectului  

Unitatea 2: Documentarea în vederea realizării proiectului  

Unitatea 3: Stabilirea parteneriatelor 

Unitatea 4: Elaborarea proiectului  

 

3 

3 

3 

3 
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Titlul Calificării: Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene 

 

 

 

Descriere:  

Calificarea profesională recunoscută la nivel naţional Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune 

europene, nivel 3 este  proiectată pentru cei care scriu proiecte în vederea accesării fondurilor structurale şi 

de coeziune.  

Pentru a-şi îndeplini rolul în mod eficace, experţii accesare fonduri structurale şi de coeziune europene, 

trebuie să fie capabili să se documenteze în vederea elaborării proiectelor şi să stabilească parteneriate astfel 

încât să vină în în întâmpinarea dorinţelor beneficiarului, respectând în acelaşi timp legislaţia în vigoare la 

nivel naţional şi european.  

 

Motivaţie:  

Devenind membră a Uniunii Europene, România poate accesa fonduri structurale şi de coeziune. Având în 

vedere multitudinea de informaţii şi documente ce trebuie accesate, studiate şi aplicate, sunt necesare 

anumite deprinderi şi abilitaţi pentru accesarea acestor fonduri. Modul în care este scris şi prezentat un 

proiect poate facilita sau îngreuna accesarea unui fond. Din acest motiv considerăm că este necesară 

existenţa unei astfel de calificări  

 

Persoana care doreşte să obţină calificarea expert în accesare fonduri structurale şi de coeziune 

europene trebuie să urmeze un curs de specializare. Competenţele dobândite pe alte căi decât cele 

formale pot fi evaluate pe baza standardului ocupaţional. Pentru a fi admisă la curs sau a candida la 

procesul de evaluare pentru calificarea de expert accesare fonduri structurale şi de coeziune 

europene trebuie să aibă studii superioare. 

 

De asemenea trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

-vârsta de cel puţin 20 ani; 

-liceul cu bacalaureat; 

-apt din punct de vedere medical şi psihologic 

 
Rute de progres: 

Calificarea profesională recunoscută la nivel naţional Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune 

europene nivel 3 oferă candidaţilor oportunităţi de progres în cadrul propriei sfere de acoperire. 

 

 

 

Cerinţe legislative specifice: 

- 
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Titlu calificării profesionale:  Expert accesare fonduri structurale şi  de coeziune europene 

 

Codul RNC 

 

Nivel: 3 

 

 

LISTA COMPETENŢELOR PROFESIONALE 

 

 

 Codul 

unităţii  

Denumirea competenţei profesionale Nivel Credite 

 Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă 2  

 Aplicarea normelor de protecţia mediului 2  

 Menţinerea unor relaţii de muncă eficace 2  

 Pregătirea elaborării proiectului  3  

 Documentarea în vederea realizării proiectului  3  

 Stabilirea parteneriatelor 3  

 Elaborarea proiectului 3  
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Competenţa profesională: APLICAREA NORMELOR DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ 

Codul:................................................... 

Nivel: 2 

Credite:............................................................. 

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică riscurile specifice activităţii cu 

responsabilitate, în corelaţie cu situaţiile cu 

potenţial de risc, conform reglementărilor 

în vigoare 

2. Aplică normele de sănătate şi securitate în 

muncă cu promptitudine şi eficienţă 

maximă, în funcţie de particularităţile 

obiectivului şi tipul accidentului, conform 

procedurilor stabilite 

3. Respectă procedurile de urgenţă şi evacuare 

cu luciditate şi stăpânire de sine, evitându-

se agravarea situaţiei deja create şi 

accidentarea altor persoane, conform 

planului de evacuare 

- Norme de sănătate şi securitate în muncă 

- Planul de evacuare 

- Riscuri specifice activităţii  

- Riscuri privind securitatea muncii  

- Riscuri privind mediul de muncă 

- Situaţii cu potenţial de risc 

- Aspecte relevante pentru securitatea activităţii 

- Mijloace de avertizare şi semnalizare 

- Persoane abilitate în domeniul sănătăţii şi 

securităţii în muncă 

- Particularităţile activităţii 

- Tipuri de accidente 

- Cerinţe de implementare a procedurilor de 

urgenţă şi evacuare 

- Materiale sanitare specifice 
  

 

Metode de evaluare: 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de muncă 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici/ forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: APLICAREA NORMELOR DE PROTECŢIE A MEDIULUI 

Cod:................................................... 

Nivel: 2 

Credite:............................................................. 

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică problemele de mediu cu 

atenţie, în funcţie de factorii de mediu 

şi de risc, prin mijloace specifice, 

conform reglementărilor în vigoare 

2. Acţionează pentru diminuarea 

riscurilor de mediu cu responsabilitate 

şi operativitate, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare şi procedurile de 

urgenţă 

3. Raportează pericolele de poluare a 

mediului identificate  cu promptitudine 

şi corectitudine, cu toate detaliile 

relevante, conform reglementărilor 

interne 

- Norme de protecţia mediului 

- Reglementări interne ale beneficiarului 

- Proceduri de urgenţă 

- Factorii de mediu şi de risc 

- Metode specifice de identificare  

- Riscuri de poluare şi poluanţi 

- Persoane abilitate privind protecţia mediului 

- Servicii de urgenţă 
- Mijloace specifice de raportare  

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor  îndeplinind  

cerinţele de la locul de muncă 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor / superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Titlul competenţei: MENTINEREA UNOR RELAŢII DE MUNCĂ EFICACE 

Codul :............................................... 

Nivel: 2 

Credite:............................................................. 

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Previne declanşarea conflictelor în 

cadrul colectivului cu atenţie, prin 

respectarea relaţiilor de muncă, 

conform cerinţelor procedurale stabilite 

2. Asigură satisfacţia beneficiarului cu 

oprotunitate, prin rezolvarea 

evenimentelor neprevăzute, în 

conformitate cu cerinţele acestuia. 

3. Colaborează cu organele de abilitate cu 

operativitate, cu acordul prealabil al 

beneficiarului, conforn legislaţiei în 

vigoare 

- Reglementări interne ale beneficiarului 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

organizaţiei 

 - Norme de comportament în societate 

- Cerinţele procedurale stabilite pentru 

prevenirea declanşării conflictelor în cadrul 

colectivului 

- Ţinuta vestimentară şi comportamentală  

- Organe abilitate cu care colaborează 

 

Metode de evaluare:. 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor  îndeplinind  

cerinţele de la locul de muncă 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor / superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Titlul competenţei: PREGĂTIREA ELABORĂRII PROIECTULUI 

Codul :............................................... 

Nivel: 3 

Credite:............................................................. 

 

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică nevoia împreună cu clientul cu 

acurateţe şi rigurozitate ţinând cont de 

oportunităţile oferite de fondul vizat şi având în 

vedere tipurile de nevoi şi încadrarea acestora 

în programele aferente.  

2. Analizează cu atenţie, promptitudine şi 

responsabilitate programele lansate, 

identificând noi oportunităţi pentru dezvoltarea 

proiectului, în acord cu ghidurile aferente 

fiecărui program şi cu ideea proiectului   

3. Schiţează ideea de proiect cu 

responsabilitate, discernământ şi corectitudine, 

conform cerinţelor clientului şi respectând 

legislaţia în vigoare. 

4. Stabileşte eligibilitatea ideii de proiect cu 

luciditate, corectitudine şi responsabilitate 

conform legislaţiei în vigoare şi normelor de 

aplicare specifice tipului de proiect. 

- Legislaţia în vigoare privind domeniul în care 

se va dezvolta proiectul 

-  Tipurile de fonduri şi programele finanţate de 

acestea   

- Particularităţile programelor lansate  

- Ghiduri de aplicare 

- Axe de finanţare  

- Tipuri de nevoi 

- Tipuri de fonduri 

- Tipuri de programe 

- Regulamente europene şi naţionale privind 

fondurile structurale 

- Contextul la nivel european 

- Tipuri de eligibilitate 
  

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor / superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 Portofoliu 

 Proiect 
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Titlul competenţei: DOCUMENTAREA ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI  

Codul :............................................... 

Nivel: 3 

Credite:............................................................. 
 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică condiţiile de aplicare cu operativitate, spirit de 

observaţie şi responsabilitate, indiferent de contextul în care se 

desfăşoară acţiunea, conform legislaţiei în vigoare şi normelor 

de aplicare specifice tipului de proiect 

2. Analizează contextul de derulare a proiectului cu 

responsabilitate, persuasiune şi operativitate, în acord cu 

dorinţele clintului şi previziunile de dezvoltare ale acestuia, 

prin raportare la legislaţia în vigoare 

3. Analizează condiţiile financiare cu rigurozitate, 

responsabilitate şi seriozitate ţinând cont de posibilităţile 

financiare ale clientului şi respectând normele de aplicare 

specifice. 

4. Stabileşte documentele necesare depunerii cererii de 

finanţare cu responsabilitate, seriozitate şi rigurozitate, în 

funcţie de sectorul de activitate vizat de proiect şi de linia de 

finanţare aferentă proiectului, respectând legislaţia în vigoare. 

5.  Identifică grupurile ţintă eligibile cu seriozitate şi 

responsabilitate, având în vedere priorităţile clientului, 

sectorul de activitate al acestuia, ideea proiectului, legislaţia în 

vigoare şi luând în calcul toate contextele interne şi externe. 

6. Formulează propuneri de activităţi cu responsabilitate şi 

seriozitate ţinând cont de experienţa organizaţională a 

clientului în domeniul abordat, de nevoile acestuia şi de 

cerinţele legislative din domeniu. 

7. Stabileşte necesarul de parteneriat cu rigurozitate şi 

responsabilitate în funcţie de activităţile derulate în proiect, de 

legislaţia în vigoare şi normele de aplicare şi în deplin acord 

cu dorinţele clientului.  

- Specificaţiile prezente in Ghidul 

Solicitantului specific fiecărui 

program operaţional; 

- Planul Naţional de Dezvoltare; 

- Noţiuni de contabilitate; 

- Legislaţia europeană şi naţională 

referitoare la tipul de proiect şi la 

domeniul de activitate al 

solicitantului; 

- Tipuri de fonduri; 

- Tipuri de programe; 

- Condiţii financiare; 

- Tipuri de documente; 

- Grupuri ţintă; 

- Activităţi ce presupun parteneriate; 

- Tipuri de parteneri. 

 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Simulare 

Rapoarte de calitate asupra procesului realizat de 

către candidaţi din partea colaboratorilor / 

superiori ierarhici / forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 Portofoliu 

Proiect 
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Titlul competenţei: STABILIREA PARTENERIATELOR 

Codul :............................................... 

Nivel: 3 

Credite:............................................................. 

 

 

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Redactează prezentarea proiectului într-o 

formă incipientă cu profesionalism, 

corectitudine şi responsabilitate conform 

formatului specificat în Ghidul aplicantului şi 

având în vedere regulamentele naţionale şi 

europene. 

2. Lansează propunerea de proiect cu 

corectitudine, solicitudine şi tact în concordanţă 

cu interesele şi experienţa potenţialilor 

parteneri, cu activităţile derulate în proiect şi cu 

cererea solicitantului 

3. Negociază condiţiile de asociere în condiţii 

de concentrare maximă, cu flexibilitate, 

profesionalism şi tact în funcţie de 

disponibilitatea fiecărui partener, de rolul 

asumat în proiect, de capacitatea financiară a 

partenerilor, de raportul calitate-preţ. 

4. Alcătuieşte echipa iniţială a proiectului cu 

seriozitate şi profesionalism ţinând cont de aria 

de specialitate a fiecărui membru, 

disponibilitatea membrilor în timpul derulării 

proiectului, tipul de activităţi în care aceştia 

sunt implicaţi. 

 

- Ghidul solicitantului specific fiecărui program 

operaţional 

- Legislaţia europeană şi naţională referitoare la 

tipul de proiect şi la domeniul de activitate al 

solicitantului; 

- Tehnici de planificare; 

- Tehnici de comunicare; 

- Tehnici de evaluare; 

- Logistica necesară derulării proiectului; 

- Conţinutul proiectului în detaliu; 

- Activităţile cuprinse în proiect; 

- Parteneri implicaţi ; 

- Formatul de scriere al proiectului; 

- Aspecte abordate în negocierea condiţiilor de 

asociere. 
  

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Simulare 

Rapoarte de calitate asupra procesului realizat 

de către candidaţi din partea colaboratorilor / 

superiori ierarhici / forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 Portofoliu 

Proiect  
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Titlul competenţei: ELABORAREA PROIECTULUI  

Codul :............................................... 

Nivel: 3 

Credite:............................................................. 

 

 

 

Deprinderi Cunoştinţe  

1. Identifică categoriile de informaţii necesare 

cu atenţie, discernământ şi profesionalism în 

concordanţă cu forma juridică de constituire a 

organizaţiei şi a partenerilor, cu tipul 

activităţilor derulate cu cele prezentate în 

cererea de finanţare şi cu Ghidul solicitantului. 

2. Colectează informaţii de la parteneri cu 

minuţiozitate, persuasiune şi atenţie ţinând cont 

de informaţiile prezentate în cererea de 

finanţare, de tema proiectului, de experienţa şi 

gradul de implicare al fiecărei entităţi juridice 

în proiect. 

3. Redactează capitolele şi anexele din cererea 

de finanţare cu conştiinciozitate, adaptabilitate, 

profesionalism şi acurateţe în funcţie de tipul 

programului accesat, de activităţile stabilite cu 

partenerii din proiect, de specificaţiile 

prevăzute în Ghidul aplicantului, folosind 

limbajul adecvat şi forma cerută. 

4. Supune aprobării forma provizorie a 

proiectului cu seriozitate şi profesionalism, 

tuturor factorilor implicaţi, corectând 

eventualele neconcordanţe şi omisiuni de 

comun acord cu partenerii implicaţi, în vederea 

asigurării coerenţei proiectului. 

5. Redactează forma finală a proiectului cu 

conştiinciozitate si operativitate în concordanţă 

cu cele prezentate în cererea de finanţare, în 

timp util, conform Ghidului solicitantului. 

6. Transmite forma finală a proiectului 

autorităţii contractante cu operativitate şi 

responsabilitate, în concordanţă cu cele 

prezentate în cererea de finanţare şi respectând 

cerinţele prezentate în Ghidul solicitantului.  

 

- Legislaţie economică 

- Cunoştinţe juridice 

- Cerinţele prevăzute în ghidul aplicantului 

- Forma juridica de constituire a partenerilor 

- Activităţile derulate în proiect. 

.- Formatul proiectului 

- Anexe 

- Cunoştinţe despre elaborarea studiilor de 

fezabilitate, planurilor de afaceri, analizelor 

economico-financiare, 

- Sisteme de operare 
 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor  îndeplinind  

cerinţele de la locul de muncă 

 Simulare 

Rapoarte de calitate asupra procesului realizat 

de către candidaţi din partea colaboratorilor / 

superiori ierarhici / forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 Portofoliu 

Proiect  
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1. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă  

(unitate generală) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

2 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrisă de elementul de 

competenţă 

1.Identifică riscurile 

specifice activităţii  

1.1. Riscurile specifice ale 

activităţii sunt identificate în 

corelaţie cu situaţiile cu potenţial 

de risc 

1.2. Riscurile specifice ale 

activităţii sunt identificate având 

în vedere toate aspectele relevante 

pentru desfăşurarea acesteia. 

1.3.Riscurile sunt identificate prin  

analizarea mijloacelor de 

semnalizare şi avertizare existente 

1.4. Riscurile specifice ale 

activităţii sunt raportate 

persoanelor abilitate 

1.1.Identificarea riscurilor 

specifice activităţii se face cu 

atenţie, promptitudine şi 

responsabilitate 

2. Aplică normele de 

sănătate şi securitate în 

muncă 

2.1. Normele de sănătate şi 

securitate în muncă  sunt  aplicate 

în corelaţie cu particularităţile 

activităţii. 

2.2. Normele de sănătate şi 

securitate în muncă şi măsurile de 

prim ajutor sunt aplicate în funcţie 

de tipul accidentului 

2.3. Normele de sănătate şi 

securitate în muncă sunt aplicate 

pe tot timpul serviciului. 

2.1.Aplicarea normelor de 

securitate şi sănătate în 

muncă se face cu 

operativitate, promptitudine 

şi eficienţă maximă. 

3.Respectă procedurile 

de urgenţă şi evacuare 

3.1. Procedurile de urgenţă şi 

evacuare sunt respectate având în 

vedere toate cerinţele de 

implementare a acestora 

corespunzător situaţiei concrete 

3.2. Procedurile de urgenţă şi 

evacuare sunt respectate evitându-

se agravarea situaţiei deja create 

3.3. Procedurile de urgenţă şi 

evacuare sunt respectate fără 

accidentarea altor persoane 

3.4.Procedurile de urgenţă şi 

evacuare sunt respectate conform 

3.1.Respectarea procedurile 

de urgenţă şi evacuare se face 

cu atenţie, luciditate şi 

stăpânire de sine 
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planului de evacuare 

Contexte: 

La locul de muncă experţii accesare fonduri structurale şi de coeziune europene sunt supuşi 

riscurilor de  îmbolnăvire şi accidente în funcţie de precupările acestora, de mediile şi 

situaţiile foarte variate în care aceştia îşi desfăşoară activitatea. Activitatea curentă presupune 

efort intelectual susţinut şi rezistenţă la stres şi efort prelungit. 

Gama de variabile: 

-riscuri specifice activităţii: suprasolicitarea privirii, stres, efort intelectual susţinut şi constant 

etc. 

- riscuri privind securitatea muncii: cădere, alunecare, împiedicare, accidente rutiere, 

electrocutare etc. 

-riscuri privind mediul de muncă: fizice- zgomotul, nivele necorespunzătoare de ventilaţie, 

umiditate şi temperatură, biologice, chimice etc. 

-situaţii cu potenţial de risc: perioade de muncă aglomerate, întârzieri în recepţionarea 

informaţiilor şi lucru în salturi, deplasări frecvente în organizaţii, medii şi situaţii de trafic 

diverse, situaţii conflictuale generate diferenţele de opinii dintre parteneri etc. 

-mijloacele de avertizare şi semnalizare: panouri, culori de securitate, etichete, semnale 

luminoase, semnale acustice, atenţionare verbală asupra unor evenimente etc; 

-persoane abilitate: şeful ierarhic, responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă, 

beneficiarul, reprezentantul beneficiarului/societăţii; 

- particularităţile activităţii: alternaţă între activitate prelungită de birou şi deplasări frecvente 

în organizaţii, cerinţe de lucru sub presiunea termenelor fixe, condiţii de suprasolicitare 

intelectuală, cerinţe de utilizare intensă a calculatorului etc. 

-tipuri de accidente:  răni uşoare-leziuni superficiale, traume sau lovituri uşoare-cotuzii, 

luxaţii, julituri-, arsuri uşoare etc.; răni grave-traume sau răni serioase care necesită 

intervenţie medicală de specialitate ca urmare a unor accidentări în trafic-fracturi, leziuni ale 

organelor interne etc.; 

- cerinţe de implementare: înţelese, aplicate şi raportate; 

-materiale sanitare specifice: pansament, atele, garou, feşe din tifon, comprese sterile, 

leucoplast, vată hidrofilă sterilă, alcool sanitar, rivanol, apă oxigenată  etc.; 

Cunoştinţe: 

-reglementări interne; 

-procedurile stabilite; 

-norme de securitate şi sănătate în muncă; 

-norme de pază impotriva incendiilor; 

-planul de evacuare. 
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Aplicarea normelor de protecţia mediului 

(unitate generală) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

2 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrisă de elementul de 

competenţă 

1. Identifică problemele 

de mediu  

1.1.Problemele de mediu specifice 

obiectivului sunt identificate în 

funcţie de factorii de mediu  

1.2. Problemele de mediu specifice 

obiectivului sunt identificate în 

corelaţie cu factorii de risc 

1.3. Problemele de mediu specifice 

obiectivului sunt identificate prin 

metode specifice 

1.1.Identificarea 

problemelor de mediu se 

realizează cu promptitudine 

şi atenţie, adaptate fiecărei 

situaţii în parte 

 

2. Acţionează pentru 

diminuarea riscurilor de 

mediu 

2.1.Acţiunea pentru diminuarea 

riscurilor  se realizează în 

conformitate cu legislaţia în vigoare 

şi cu procedurile de urgenţă 

2.2. Acţiunea pentru diminuarea 

riscurilor de mediu se desfăşoară 

evitând agravarea situaţiei deja 

create 

2.3. Acţiunea pentru diminuarea 

riscurilor de mediu se face adecvat 

specificului activităţii. 

2.1.Acţionarea pentru 

diminuarea riscurilor de 

mediu se face 

responsabilitate şi 

operativitate  

3. Raportează pericolele 

de poluare a mediului 

identificate  

3.1. Pericolele de poluare a 

mediului identificate sunt raportate 

cu toate detaliile relevante 

3.2.Pericolele de poluare a mediului 

identificate sunt evitate/ evaluate şi 

raportate 

3.3.Pericolele de poluare a mediului 

sunt raportate  persoanelor abilitate, 

prin mijloace specifice, conform 

regulamentărilor interne  

3.1.Raportarea pericolelor 

de poluare a mediului 

identificate se face cu 

promptitudine şi 

corectitudine  

Contexte:  

Protecţia mediului se realizează în funcţie de mediul şi locaţiile în care îşi desfăşoară 

activitatea expertul accesare fonduri structurale şi de coeziune. Activitatea se desfăşoară sub 

coordonare directă din partea responsabililor pe probleme de mediu, comportând o anumită 

autonomie. 

Gama de variabile: 

- factori de mediu: apa, aerul, sol şi subsolul, habitate naturale, fiinţele vii etc.; 

- factori de risc: chimici-substanţe toxice, corozive, inflamabile; mecanici-vibraţii excesive 

echipamente, mişcări funcţionale echipamente, deplasări mijloace de producţie sub efectul 
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gravitaţiei-alunecări, rostogolire, răsturnare; termici; electrici; biologici; radiaţii; gaze 

inflamabile sau explosive etc.; 

- metode specifice: observare directă, atenţionare din partea altor experţi/şefului de tură, 

sesizări din partea beneficiarului/poliţiei etc.; 

-riscuri de poluare: apă, aer, sol, degradare biodiversitate; 

- alţi factori de risc ai mediului: lucrări ce implică expunerea la pulberi în aer, la aerosoli 

caustici sau toxici etc.; 

- poluanţi: orice substanţă solidă, lichidă sau sub formă gazoasă/vapori sau energie-termică, 

fonică, vibraţii etc.-care modifică mediu şi aduce daune organismelor vii şi bunurilor material; 

-persoane abilitate: responsabilul de mediu, şeful ierarhic, reprezentantul beneficiarului; 

- servicii de urgenţă:  pompierii, ambulanţa; 

- mijloace specifice de raportare: telefon, staţie radio, voce, sonerie etc. 

Cunoştinţe: 

- reglementări interne; 

- proceduri stabilite; 

- norme de protecţia mediului. 
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3. Menţinerea unor relaţii de muncă eficace 

(unitate generală) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

2 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrisă de elementul de 

competenţă 

1. Previne declanşarea 

conflictelor în cadrul 

colectivului 

1.1.Declanşarea conflictelor în cadrul 

colectivului este prevenită prin 

coordonarea activităţii cu a celorlalţi 

colegi de muncă  

1.2.Declanşarea conflictelor în cadrul 

colectivului este prevenită  prin 

întreţinerea unei atmosfere de 

încredere/de lucru favorabile 

îndeplinirii sarcinilor de serviciu 

1.3.Declanşarea conflictelor în cadrul 

colectivului este prevenită  prin 

utilizarea unui limbaj corespunzător şi 

acordarea respectului reciproc între 

colegi  

1.4. Declanşarea conflictelor în cadrul 

colectivului este prevenită  prin 

adaptarea la relaţiile sociale şi mediul 

de muncă 

1.5. Declanşarea conflictelor în cadrul 

colectivului este prevenită  prin 

respectarea relaţiilor de muncă 

1.6. Declanşarea conflictelor în cadrul 

colectivului este prevenită  prin 

respectarea cerinţelor procedurale 

stabilite 

1.1.Prevenirea declanşării 

conflictelor în cadrul 

colectivului se face cu 

atenţie, discernământ, 

politeţe şi hotărâre  

2. Asigură satisfacţia 

beneficiarului 

2.1. Satisfacţia beneficiarului este 

asigurată prin respectarea şi aplicarea 

cerinţelor acestuia. 

2.2. Satisfacţia beneficiarului este 

asigurată prin acceptarea  ierarhiei 

duble. 

2.3. Satisfacţia beneficiarului este 

asigurată prin rezolvarea 

evenimentelor neprevăzute în 

conformitate cu cerinţele acestuia. 

2.4. Satisfacţia beneficiarului este 

asigurată prin  îndeplinirea sarcinilor 

suplimentare stabilite de acesta 

2.1.Satisfacţia beneficiarului 

se asigură cu 

profesionalism, 

oportunitate, solicitudine. 
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3. Colaborează cu 

organele abilitate 

3.1.Colaborarea cu organele de 

abilitate se realizează conform 

procedurilor specifice de lucru. 

3.2.Colaborarea cu organele abilitate 

se realizează conform legislaţiei în 

vigoare. 

3.3.Colaborarea cu organele de 

abilitate se realizează cu acordul 

prealabil al beneficiarului şi în 

conformitate cu reglementările interne 

ale acestuia  

3.1. Colaborarea cu 

organele abilitate se face cu 

operativitate, profesionalism 

şi discernământ. 

Contexte:  

Menţinerea unor relaţii de muncă eficace se asigură sub coordonarea şefului ierarhic, cu o 

autonomie relativă din partea experţilor, în situaţii variate de colaborare cu organizaţii diverse. 

Gama de variabile: 

- relaţiile de muncă: cu colegi din cadrul organizaţiei, cu beneficiarul, cu partenerii 

beneficiarului, cu reprezentanţi ai unor diverse organizaţii şi organisme etc.; 

-ierarhia dublă: respectarea cerinţelor profesionale ale societăţii/companiei, aplicarea 

cerinţelor/reglementărilor beneficiarului;  

- cerinţelor procedurale stabilite: raportarea pe cale ierarhică, înştiinţarea beneficiarului, 

sesizarea/informarea organelor abilitate; 

-infracţiuni: furturi, divulgarea de informaţii confidenţiale, acte de vandalism/violarea 

proprietăţii private etc.; 

- satisfacţia beneficiarului: percepţia privind îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către 

experţi, asigurarea confidenţialităţii informaţiilor, percepţia privind calitatea pregătirii 

experţilor accesare fonduri structurale, percepţia privind calitatea îndeplinirii solicitărilor 

formulate către beneficiar etc.; 

- organe abilitate: organismele intermediare , POS DRU, etc. 

 

Cunoştinţe: 

- reglementări interne ale beneficiarului; 

- regulamentului de organizare şi funcţionare a societăţii; 

-legislaţia specifică în vigoare. 
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1. Pregătirea elaborării proiectului 

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

3 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrisă de elementul de 

competenţă 

1. Identifică nevoia  1.1. Nevoia este identificată 

conform cerinţelor clientului. 

1.2. Nevoia este identificată 

ţinând cont de oportunităţile 

oferite de fondul vizat. 

1.3. Nevoia este identificată cu 

ajutorul clientului.  

1.1.Identificarea nevoii se 

face cu acurateţe şi 

rigurozitate 

2. Analizează 

programele lansate  

2.1. Programele lansate sunt 

analizate în concordanţă cu ideea 

proiectului ce urmează a fi scris 

2.2. Programele lansate sunt 

analizate în acord cu ghidurile 

aferente fiecărui program 

2.3. Programele lansate sunt 

analizate identificând noi 

oportunităţi pentru dezvoltarea 

viitorului proiect 

2.1.Analizarea programelor 

lansate se face cu atenţie, 

promptitudine şi 

responsabilitate 

3. Schiţează ideea de 

proiect 

3.1. Ideea de proiect este schiţată 

conform cerinţelor clientului 

3.2. Ideea de proiect este schiţată 

respectând prevederile legislaţiei 

în vigoare  

3.1.Schiţarea ideii de proiect 

se face cu discernământ, 

corectitudine şi 

responsabilitate 

4. Stabileşte eligibilitatea 

ideii de proiect 

4.1 Eligibilitatea ideii de proiect 

este stabilită conform legislaţiei în 

vigoare 

4.2. Eligibilitatea ideii de proiect 

este stabilită conform normelor de 

aplicare specifice tipului de 

proiect 

4.1.Stabilirea eligibilităţii 

ideii de proiect se face cu 

corectitudine, responsabilitate 

şi luciditate 

Contexte: 

Activităţile se desfăşoară în locaţii extrem de variate: fie la sediul clientului, fie la biroul 

expertului 

Activitatea se desfăşoară în condiţii de incertitudine, stres, efort prelungit. 



Pag. 21 din 29 
 

Gama de variabile: 

Tipuri de nevoi: instruire, formare, evaluare, dotare cu utilaje, probleme de mediu, probleme 

din domeniul agriculturii 

Tipuri de fonduri: Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, 

Fondul de coeziune, Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Fondul 

European pentru Pescuit 

Tipuri de programe: Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Sectorial – 

Creşterea Competitivităţii Economice, Programul Operaţional Sectorial Mediu, Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Fondul European Agricol de 

Dezvoltare Rurală, Programul Operaţional pentru Pescuit, Programul Operaţional Sectorial 

Transport, Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 

Regulamente europene şi naţionale privind fondurile structurale: reglementări specifice 

fiecărei ţări  

Contextul la nivel european: sumele alocate fiecărei ţări, situaţia economică etc. 

Tipuri de eligibilitate: eligibilitatea solicitantului, eligibilitatea activităţilor de interes, 

eligibilitatea grupurilor ţintă, eligibilitatea cheltuielilor, eligibilitatea partenerilor. 

Cunoştinţe: 

- legislaţia în vigoare privind domeniul în care se va dezvolta proiectul 

- tipurile de fonduri şi programele finanţate de acestea   

- particularităţile programelor lansate  

- axa pe care se înscrie proiectul  

- conţinutul ghidurilor de aplicare  
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2. Documentarea în vederea realizării proiectului 

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

3 

Elemente de competenţă Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrisă de 

elementul de competenţă 

1. Identifică condiţiile de 

aplicare  

1.1. Condiţiile de aplicare sunt 

identificate conform legislaţiei în 

vigoare 

1.2. Condiţiile de aplicare sunt 

identificate conform normelor de 

aplicare specifice tipului de 

proiect  

1.1.Identificarea condiţiilor 

de aplicare se face cu 

responsabilitate, operativitate 

şi spirit de observaţie 

2. Analizează contextul 

de derulare a proiectului 

2.1. Contextul de derulare al 

proiectului este analizat în acord 

cu dorinţele clientului 

2.2. Contextul de derulare al 

proiectului este analizat în 

concordanţă cu domeniul de 

activitate al solicitantului 

2.3. Contextul de derulare al 

proiectului este analizat în 

concordanţă cu previziunile de 

dezvoltare ale solicitantului 

2.4. Contextul de derulare al 

proiectului este analizat prin 

raportare la legislaţia în vigoare 

2.1.Analizarea contextul de 

derulare a proiectului se face 

cu responsabilitate, 

persuasiune şi operativitate 

3. Analizează condiţiile 

financiare 

3.1. Condiţiile financiare sunt 

analizate ţinând cont de 

posibilităţile financiare ale 

clientului 

3.2. Condiţiile financiare sunt 

analizate în acord cu cerinţele 

clientului  

3.3. Condiţiile financiare sunt 

analizate respectând normele de 

aplicare specifice  

3.1.Analizarea condiţiilor 

financiare se face cu 

seriozitate, rigurozitate şi 

responsabilitate 

4. Stabileşte 

documentele necesare 

pentru depunerea cererii 

de finanţare  

4.1. Documentele necesare 

depunerii cererii de finanţare sunt 

stabilite în funcţie de sectorul de 

activitate vizat de proiect  

4.2. Documentele necesare 

depunerii cererii de finanţare sunt 

stabilite în funcţie de linia de 

finanţare aferentă proiectului  

4.3. Documentele necesare 

depunerii cererii de finanţare sunt 

stabilite cu respectarea legislaţiei 

în vigoare 

4.1.Stabilirea documentelor 

necesare pentru depunerea 

cererii de finanţare se face cu  

rigurozitate,  responsabilitate 

şi seriozitate. 
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5. Identifică grupurile 

ţintă eligibile 

5.1. Grupurile ţintă eligibile sunt 

identificate în acord cu specificul 

sectorului de activitate 

5.2. Grupurile ţintă eligibile sunt 

identificate având în vedere 

priorităţile clientului  

5.3. Grupurile ţintă eligibile sunt 

identificate în concordanţă cu 

ideea de proiect 

5.4. Grupurile ţintă eligibile sunt 

identificate conform legislaţiei în 

vigoare şi normelor de aplicare 

specifice. 

5.1.Identificarea grupurilor 

ţintă eligibile se face cu 

seriozitate şi responsabilitate 

6. Formulează propuneri 

de activităţi 

6.1. Propunerile de activităţi sunt 

formulate pe baza experienţei 

organizaţionale în domeniul de 

activitate abordat 

6.2. Propunerile de activităţi sunt 

pliate pe nevoile clientului 

6.3.. Propunerile de activităţi sunt 

formulate având în vedere 

cerinţele legislative din domeniu. 

6.1.Formularea propunerilor 

de activităţi în proiect se face 

seriozitate şi responsabilitate 

7.  Stabileşte necesarul 

de parteneriat 

7.1 Necesarul de parteneriat este 

stabilit conform legislaţiei în 

vigoare şi normelor de aplicare 

specifice 

7.2. Necesarul de parteneriat este 

stabilit în funcţie de activităţile 

derulate în proiect 

7.3. Necesarul de parteneriat este 

stabilit în acord cu dorinţele 

clientului 

7.1.Stabilirea necesarului de 

parteneriat se face cu 

rigurozitate şi 

responsabilitate 

Contexte:  

Context intern (organizaţia), context extern: local (zona restrânsă), regional-naţional, naţional, 

regional-transnaţional 

Activităţile se desfăşoară în locaţii variate, spaţii închise sau deschise. 

Activităţile se desfăşoară în condiţii de efort prelungit şi concentrare maximă. 

Gama de variabile: 

- Tipuri de fonduri: Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, 

Fondul de coeziune, Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală; Fondul 

European pentru Pescuit. 

- Tipuri de programe: Programul operaţional Regional, Programul Operaţional Sectorial – 

creşterea Competitivităţii Economice, Programul Operaţional Sectorial Mediu, Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Fondul European Agricol de 

Dezvoltare Rurală, Programul Operaţional pentru Pescuit, Programul Operaţional Sectorial 

Transport, Programul Operaţional asistenţă tehnică; 

- Condiţii financiare: bilanţ, număr de angajaţi, rulaj, capacitate financiară în ultimii doi ani;  

- Tipuri de documente: buget, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, analize economico-

financiare, etc.; 

- Grupuri ţintă un grup de muncitori, studenţi, formatori, evaluatori, beneficiari direcţi ai 

proiectului.; 

-  Activităţi ce presupun parteneriate: asistenţă tehnică, schimb de experienţă, lucru cu grupuri 
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mai mari, analize, studii, cercetare, dezvoltare de structuri transnaţionale, organizare de 

circuite pentru schimb de bune practici, etc.; 

-  Tipuri de parteneri: naţionali, transnaţionali, etc.; 
  

Cunoştinţe: 

- Specificaţiile prezente în Ghidul Solicitantului specific fiecărui program operaţional; 

- Planul Naţional de Dezvoltare; 

- Noţiuni de contabilitate; 

- Legislaţia europeană şi naţională referitoare la tipul de proiect şi la domeniul de activitate al 

solicitantului; 
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3. Stabilirea parteneriatelor 

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

3 

Elemente de competenţă Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrisă de 

elementul de competenţă 

1. Redactează 

prezentarea proiectului 

1.1. Prezentarea proiectului este 

redactată în formă incipientă. 

1.2. Prezentarea proiectului este 

redactată în formatul specificat în 

ghidul aplicantului 

1.3. Prezentarea proiectului este 

redactată folosind limbajul cerut 

1.4. Prezentarea proiectului este 

redactată respectând regulamentele 

europene şi naţionale 

1.1.Redactarea proiectului 

se face cu profesionalism, 

corectitudine şi 

responsabilitate 

2. Lansează propunerea 

de proiect 

2.1. Propunerea de proiect este 

lansată în concordanţă cu interesele 

şi experienţa potenţialilor parteneri 

2.2. Propunerea de proiect este 

lansată ţinând cont de activităţile ce 

vor fi derulate în proiect 

2.3. Propunerea de proiect este 

lansată în concordanţă cu cererea 

solicitantului 

2.1.Lansarea propunerii de 

proiect se face cu 

solicitudine, tact şi 

corectitudine 

3. Negociază condiţiile 

de asociere 

3.1. Condiţiile de asociere sunt 

negociate în funcţie de 

disponibilitatea fiecărui potenţial 

partener 

3.2. Condiţiile de asociere sunt 

negociate în funcţie de interesul 

pentru asumarea răspunderii şi rolul 

asumat 

3.3. Condiţiile de asociere sunt 

negociate având în vedere 

capacitatea financiară a 

potenţialilor parteneri 

3.4. Condiţiile de asociere sunt 

negociate având în vedere 

satisfacerea clientului prin oferirea 

unui preţ în favoarea sa. 

3.5. Condiţiile de asociere sunt 

negociate prin stabilirea unui raport 

favorabil între preţ, calitate şi 

serviciile oferite potenţialilor 

parteneri 

3.1.Negocierea condiţiilor 

de asociere se face cu 

profesionalism, flexibilitate 

şi tact 
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4. Alcătuieşte echipa 

iniţială de proiect  

4.1. Echipa iniţială de proiect este 

alcătuită în funcţie de experienţa şi 

aria de specialitate a fiecărui 

membru 

4.2. Echipa iniţială de proiect este 

alcătuită în funcţie de 

disponibilitatea fiecărui membru al 

echipei în timpul derulării 

proiectului  

4.3. Echipa iniţială de proiect este 

alcătuită în funcţie de tipul 

activităţilor în care urmează să fie  

implicaţi membrii acesteia. 

4.1.Alcătuirea echipei de 

proiect se face 

profesionalism, flexibilitate 

şi seriozitate 

Contexte: 

Context intern (organizaţia), context extern: local (zona restrânsa), regional-naţional, naţional, 

regional-transnaţional 

Activităţile se desfăşoară în locaţii variate, spaţii închise sau deschise. 

Activităţile se desfăşoară în condiţii de efort prelungit şi concentrare maximă. 

Gama de variabile: 

- parteneri implicaţi: naţionali şi internaţionali 

- formatul de scriere al proiectului: cel specificat în ghidul aferent 

- aspecte abordate în negocierea condiţiilor de asociere: durata implicării, aportul financiar, 

resurse implicate, rolul asumat, răspundere, responsabilităţi, condiţii de plată a serviciilor 

prestate în cadrul proiectului. 

Cunoştinţe: 

- Ghidul solicitantului specific fiecărui program operaţional; 

- legislaţia europeană şi naţională referitoare la tipul de proiect şi la domeniul de activitate al 

solicitantului; 

- tehnici de planificare; 

- tehnici de comunicare; 

- tehnici de evaluare; 

- logistica necesară derulării proiectului; 

- conţinutul proiectului în detaliu; 

- activităţile cuprinse în proiect. 
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4. Elaborarea proiectului 

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

3 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrisă de 

elementul de competenţă 

1. Identifică categoriile 

de informaţii necesare 

1.1. Categoriile de informaţii 

necesare sunt identificate conform 

ghidului solicitantului 

1.2. Categoriile de informaţii 

necesare sunt identificate în 

concordanţă cu cele prezentate în 

cererea de finanţare 

1.3. Categoriile de informaţii 

necesare sunt identificate în funcţie 

de tipul activităţilor 

1.4. Categoriile de informaţii 

necesare sunt identificate în funcţie 

de forma juridică de constituire a 

organizaţiei şi a partenerilor 

1.1.Identificarea categoriilor 

de informaţii necesare se face 

cu atenţie, discernământ şi 

profesionalism 

 

 

2. Colectează 

informaţii de la 

parteneri 

2.1. Informaţiile de la parteneri sunt 

colectate în concordanţă cu tema 

proiectului 

2.2. Informaţiile de la parteneri sunt 

colectate ţinând cont de informaţiile 

prezentate în cererea de finanţare  

2.3. Informaţiile de la parteneri sunt 

colectate având în vedere forma 

juridică de constituire a tuturor 

organizaţiilor implicate 

2.4. Informaţiile de la parteneri sunt 

colectate ţinând cont de experienţa 

partenerilor în domeniul abordat  

2.5. Informaţiile de la parteneri sunt 

colectate în funcţie de gradul de 

implicare al fiecărei entităţi juridice 

în proiect 

2.1.Colectarea informaţiilor 

de la parteneri se face cu 

minuţiozitate, persuasiune şi 

atenţie 

3. Redactează 

capitolele din cererea 

de finanţare si anexele  

3.1. Capitolele şi anexele din 

cererea de finanţare sunt redactate 

în funcţie de tipul programului 

accesat 

3.2. Capitolele şi anexele din 

cererea de finanţare sunt redactate 

ţinând cont de cererile finanţatorului 

3.3. Capitolele şi anexele din 

cererea de finanţare sunt redactate 

conform celor specifice în ghidul 

3.1.Redactarea capitolelor şi 

anexelor din cererea de 

finanţare se face cu 

adaptabilitate, 

conştiinciozitate, 

imparţialitate, profesionalism 

şi acurateţe 
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aplicantului 

3.4. Capitolele şi anexele din 

cererea de finanţare sunt redactate 

în concordanţă cu ultima formă 

agreată de proiect 

3.5. Capitolele şi anexele din 

cererea de finanţare sunt redactate  

conform activităţilor stabilite cu 

partenerii din proiect 

3.6. Capitolele şi anexele din 

cererea de finanţare sunt redactate  

folosind limbajul şi forma cerută 

4. Supune aprobării 

forma provizorie a 

proiectului 

4.1. Forma provizorie a proiectului 

este supusă aprobării tuturor 

factorilor implicaţi în proiect 

4.2. Forma provizorie a proiectului 

este supusa aprobării având în 

vedere asigurarea coerenţei 

proiectului 

4.3. Forma provizorie a proiectului 

este supusa aprobării corectând 

eventualele neconcordanţe sau 

omisiuni 

4.4. Forma provizorie a proiectului 

este supusă aprobării ţinând cont de 

toate sugestiile primite din partea 

părţilor implicate 

4.1.Supunerea spre aprobare 

a formei provizorii a 

proiectului se face cu 

seriozitate, conştiinciozitate 

şi profesionalism 

5. Redactează forma 

finală a proiectului 

5.1. Forma finală a proiectului este 

redactată ca expresie a consensului 

partenerilor 

5.2. Forma finală a proiectului este 

redactată respectând cu stricteţe 

cerinţele din ghidul aplicantului 

5.3. Forma finală a proiectului este 

redactată conform legislaţiei în 

vigoare 

5.1.Redactarea formei finale 

a proiectului se face cu 

claritate, concizie şi 

rigurozitate 

6. Transmite forma 

finală a proiectului 

către autoritatea 

contractantă  

6.1. Forma finală a proiectului este 

transmisă autorităţii contractante 

conform Ghidului solicitantului 

6.2. Forma finală a proiectului este 

transmisă autorităţii contractante în 

concordanţă cu cele prezentate în 

cererea de finanţare. 

6.3. Forma finală a proiectului este 

transmisă autorităţii contractante 

respectând termenii de timp 

specificaţi în Ghidul solicitantului  

6.1.Transmiterea formei 

finale a proiectului către 

autoritatea contractantă se 

face cu conştiinciozitate, 

operativitate şi 

responsabilitate 

Contexe: 

Context intern (organizaţia), context extern: local (zona restrânsă), regional-naţional, naţional, 

regional-transnaţional. 

Activităţile se desfăşoară în locaţii variate, spaţii închise sau deschise. 

Activităţile se desfăşoară în condiţii de efort prelungit şi concentrare maximă. 
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Gama de variabile: 

Informaţii necesare: despre aplicant, despre beneficiari, despre parteneri 

Formatul proiectului: cerinţe specifice de redactare prezentate în ghidul aplicantului 

Anexe: buget, studii de fezabilitate, plan de afaceri, analize economico-financiare, CV-uri, 

declaraţii de disponibilitate, declaraţii de exclusivitate, etc,  

Proiectul poate fi transmis în format electronic, online, completând câmpurile cerute. 

După completare diverse documente se transmit prin poştă sau depuse la o anumită adresă 

într-un anumit termen de timp. Pe plic sunt notate anumite informaţii specificate în ghidul 

solicitantului.  

Cunoştinţe: 

- legislaţie economică 

- cunoştinţe juridice 

- cerinţele prevăzute în ghidul aplicantului 

- forma juridică de constituire a partenerilor 

- activităţile derulate în proiect. 

 


