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Scopul Programului Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural, denumit în 
continuare Programul RO-CULTURA, îl reprezintă consolidarea dezvoltării economice și sociale prin 
cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. 

Programul este implementat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021. Granturile SEE contribuie la 
reducerea disparităților economice și sociale din Spațiul Economic European și la întărirea relațiilor 
bilaterale dintre Statele Donatoare și Statele Beneficiare prin finanțarea cu mai mult de 1,548 milioane 
de euro a sectoarelor și ariilor prioritare din cele 15 state beneficiare. 

Sprijinul financiar acordat României prin Granturile SEE este de 275,2 milioane de euro, din care 24,6 
milioane de euro sunt dedicate sectorului cultural prin Programul RO-CULTURA. 

Un obiectiv important al Granturilor SEE este de a contribui la întărirea relațiilor bilaterale între 
operatori cultural din România și din Statele Donatoare. În cadrul Programului RO-CULTURA pentru 
obiectivul de întărire a relațiilor bilaterale este alocată o sumă totală de 250.000 euro. 

Programul RO-CULTURA vizează: 
 îmbunătățirea managementului patrimoniului cultural 
 îmbunătățirea accesului la cultură. 

Cel puțin 10% din costurile eligibile ale Programului sunt destinate îmbunătățirii situației populației 
rome. 

Acest  document descrie procedurile și condițiile de depunere a  propunerilor de inițiative bilaterale 
pentru a fi finanțate din Fondul pentru relații bilaterale  aferent Programului RO-CULTURA. 

Acest document nu exonerează solicitanții de obligația de a respecta legislația în vigoare la nivel 
național și european. 

 

 

 

Ministerul Fondurilor Europene îndeplineşte rolul de Punct Focal Naţional, reprezentând România în 
relaţiile cu Comitetul Mecanismului Financiar. Punctul Focal Național are responsabilitatea realizării 
obiectivelor Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, precum și responsabilitatea implementării 
acestuia în România. 

Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice îndeplinește rolul de 
Autoritate de Certificare, fiind responsabilă pentru certificarea informațiilor financiare, corectitudinea 
rapoartelor intermediare și finale aferente Programului. Autoritatea pentru Nereguli din cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice este responsabilă de pregătirea și transmiterea rapoartelor de nereguli. 

Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) din cadrul Ministerului 
Finanţelor Publice îndeplinește rolul de Autoritate de Audit, având responsabilitatea de a desfășura 
audituri ale sistemului de management și control la nivelul Programului și al proiectelor individuale. 

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale 
îndeplinește rolul de Operator de Program, fiind responsabil cu pregătirea şi implementarea 

1. INTRODUCERE 

2. CADRUL INSTITUȚIONAL 
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Programului, în conformitate cu principiile economiei, eficienței și eficacității, desfășurând în principal 
următoarele activități: 

 se asigură că proiectele finanțate contribuie la realizarea obiectivelor generale ale 
Mecanismului Financiar SEE 2014-2021 şi la atingerea rezultatelor și obiectivelor specifice ale 
Programului; 

 primește propuneri de proiecte, evaluează și selectează proiecte pentru finanţare şi semnează 
contracte de finanțare pentru fiecare proiect în parte; 

 facilitează cooperarea bilaterală; 

 monitorizează progresul proiectelor, se asigură de calitatea implementării acestora și verifică 
atingerea rezultatelor și indicatorilor proiectului; 

 verifică realitatea cheltuielilor declarate de Promotorii de Proiecte și dacă respectă prevederile 
Regulamentului de implementare a Mecanismului Financiar SEE, ale Acordului de Program, 
precum și ale legislației națională și a Uniunii Europene. 

Programul RO-CULTURA este implementat în parteneriat cu Directoratul pentru Patrimoniu Cultural 
din Norvegia și Consiliul Artelor din Norvegia. 

 

 

 

Cadrul legal aferent prezentului apel pentru inițiative bilaterale include: 

a) Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, adoptat la data 
de 08 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu articolul 
10.5 din Protocolul 38c al acordului SEE; 

b) Memorandumului de Înțelegere pentru implementarea Mecanismului Financiar al Spațiului 
Economic European 2014 – 2021 semnat între Guvernul României și Islanda, Principatul 
Liechtenstein și Regatul Norvegiei, semnat în data de 13 octombrie 2016 și publicat în 19 
octombrie 2016; 

c) Acordul de Program pentru Programul RO-Cultura; 

d) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor 
externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-
2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021; 

e) Ordinul nr. 2840/6560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017; 

f)  Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 348/2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a 
sumelor forfetare pentru deplasări finanțate din Fondul pentru relații bilateral și Fondul de 
asistență tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 
2014-2021; 

g) Ordonanța de Urgență nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 
naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

3. CADRUL LEGAL AL MECANISMULUI FINANCIAR SEE 2014-2021 

http://www.eeagrants.ro/documents/10194/138438/OUG+34.2017.pdf/f5787966-41b3-4cfd-bc9b-0b001f195382
http://www.eeagrants.ro/documents/10194/138438/OUG+34.2017.pdf/f5787966-41b3-4cfd-bc9b-0b001f195382
http://www.eeagrants.ro/documents/10194/138438/OUG+34.2017.pdf/f5787966-41b3-4cfd-bc9b-0b001f195382
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Programul RO-CULTURA contribuie la realizarea obiectivelor generale ale Mecanismului Financiar SEE 
2014-2021, respectiv reducerea disparităților economice și sociale din Spațiul Economic European și la 
întărirea relațiilor bilaterale dintre Statele Donatoare și Statele Beneficiare. 

Programul finanțează proiecte ce vizează următoarele componente:  
 îmbunătățirea managementului patrimoniului cultural 
 îmbunătățirea accesului la cultură. 

Rezultatele Programului sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Număr  Rezultatele Programului 

Rezultat indirect 1 Îmbunătățirea managementului patrimoniului cultural 

Rezultat direct 1.1 Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice 

Rezultat direct 1.2 Susținerea expozițiilor inovative cu obiecte restaurate 

Rezultat direct 1.3 Revitalizarea patrimoniului cultural al minorității rome 

Rezultat indirect 2 Îmbunătățirea accesului la cultură 

Rezultat direct 2.1 Consolidarea antreprenoriatului cultural 

Rezultat direct 2.2 Creșterea audienței 

Rezultat direct 2.3 Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă 

Rezultat indirect 
bilaterale 

Consolidarea colaborării între entitățile din România și cele din Statele 
Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) în domeniul cultural 

Rezultat direct 
bilateral 1 

Susținerea cooperării culturale internaționale în domeniul 
patrimoniului cultural 

Rezultat direct 
bilateral 2 

Susținerea cooperării culturale internaționale în domeniul artelor 
contemporane 

În conformitate cu prevederile art. 8.8 din Regulament, Fondul pentru Relații Bilaterale finanțează 
următoarele tipuri de activități: 

a) activitățile care vizează consolidarea relațiilor bilaterale dintre Statele Donatoare și Statele 
Beneficiare; 

b) căutarea de parteneri pentru proiecte în parteneriat cu Statele Donatoare, înainte sau în timpul 
pregătirii unei aplicații de proiect, dezvoltarea unor astfel de parteneriate și pregătirea unei 
aplicații de proiect în parteneriat cu statele donatoare; 

c) relaționarea, schimbul, partajarea și transferul de cunoștințe, tehnologie, experiență și bune 
practici între entitățile din Statele Beneficiare și entități din Statele Donatoare și / sau 
organizații internaționale; 

d) activități având ca scop consolidarea cooperării și schimbul de experiență și de bune practici 
între Operatorii de Program și alte entități similare din cadrul Statelor Beneficiare și Statelor 
Donatoare, precum și organizații internaționale, cu condiția ca cel puțin o entitate din Statele 
Donatoare să fie  implicată în activitate. 

 

4. DESPRE PROGRAMUL RO-CULTURA 
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Alocarea financiară aferentă prezentului apel pentru inițiative bilaterale este de 60.000 de euro.  

Prezentul apel de inițiative bilaterale urmărește să acorde sprijin în vederea identificării de parteneri 
de proiect pentru pregătirea și dezvoltarea unei propuneri de proiect în parteneriat cu entități din 
Statele Donatoare, prin următoarele activități eligibile: 

a) Activități realizate în vederea dezvoltării de parteneriate între entitățile din România și cele din 
statele donatoare, prin intermediul întâlnirilor de lucru, schimbului de cunoștințe/experiență,  
în scopul elaborării unor proiecte viitoare culturale și de patrimoniu cultural ce vor fi depuse 
spre finanțare în cadrul apelurilor de proiecte aferente Programului; 

b) Activități pentru identificarea de parteneri în scopul dezvoltării de proiecte în parteneriat prin 
participarea la conferințe, seminarii, ateliere de lucru ce vizează sectorul cultural și patrimoniul 
cultural. 

Activitățile pot fi implementate doar în România, Norvegia, Islanda și Liechtenstein. 

Este obligatoriu ca cererea de finanțare să fie depusă de un solicitant din România sau din Statele 
Donatoare și să includă cel puțin una din activitățile descrise mai sus. Activitățile trebuie să fie 
implementate cu un potențial partener din România (dacă solicitantul este o entitate din Statele 
Donatoare) sau cu un potențial partener din Statele Donatoare (dacă solicitantul este o entitate din 
România). 

Scopul inițiativei bilaterale este de a dezvolta proiecte viitoare care să fie implementate în 
parteneriat. 

IMPORTANT! Prin prezentul apel de inițiative bilaterale nu se acordă sprijin financiar unor proiecte 
specifice. Prezentul apel are ca scop sprijinirea schimbului de experiență și susținerea întâlnirilor cu 
parteneri/potențiali parteneri în vederea elaborării de proiecte care să fie implementate ulterior. 

 

 

 

Organizațiile/entitățile din România sau din Statele Donatoare sunt eligibile în cadrul prezentului apel 
de inițiative bilaterale. 

Pentru a fi eligibili în cadrul acestui apel, solicitanții și partenerii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: 

a) să fie înregistrați ca persoane juridice în România sau în unul dintre Statele Donatoare; 
b) să poate desfășura activități în domeniul vizat de inițiativa bilaterală;  
c) se încadrează în una din următoarele categorii: 

I. entități publice sau private, comerciale sau necomerciale sau organizații non-
guvernamentale înființare ca persoane juridice în unul dintre Statele Donatoare; 

II. entități publice sau private, comerciale sau necomerciale sau organizații non-
guvernamentale înființate ca persoane juridice în România. 

IMPORTANT! Solicitanții vor fi excluși din procesul de evaluare și selecție dacă se constată că au 
dezinformat Operatorul de Program prin furnizarea unor informații incorecte în etapa de evaluare. 

 

 

5. DESPRE APELUL PENTRU INIȚIATIVE BILATERALE 

5.1 ELIGIBILITATEA SOLICITANȚILOR ȘI A PARTENERILOR 



 
7 

 

 

 

Pentru stabilirea sumei alocate fiecărei inițiative bilaterale se aplică prevederile Ordinului nr. 
348/2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanțate din 
Fondul pentru relații bilaterale și Fondul de asistență tehnică din cadrul mecanismelor financiare ale 
Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021. În cadrul acestui apel de inițiative bilaterale nu 
se aplică metoda costurilor reale. 

Pentru o inițiativă bilaterală finanțată în cadrul acestui apel, sumele forfetare se acordă pentru 
maxim 2 persoane/solicitant. Suma acordată pentru fiecare persoană este de: 

 maxim 1.260 euro pentru deplasări din România în Norvegia; 

 maxim 1.635 euro pentru deplasări din România în Islanda; 

 maxim 1.025 euro pentru deplasări din România în Liechtenstein; 

 maxim 1.280 euro pentru deplasări din Norvegia, Islanda, Liechtenstein în România. 
 

Sumele forfetare se vor acorda doar pentru o zi întreagă (24 ore) și nu pentru fracțiuni de timp. 
Sumele menționate mai sus sunt calculate pentru 3 zile întregi. 

IMPORTANT! Un solicitant poate primi sprijin financiar în cadrul acestui apel de inițiative bilaterale 
doar o singură dată. În cadrul acestui apel sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate de 
solicitant pentru proprii experți/angajați. Solicitantul va prezenta un contract semnat între 
organizația solicitantă și respectivii experți/angajați în acest sens. Expertul/angajatul se poate 
deplasa doar o singură dată în cadrul acestui apel de inițiative bilaterale. 

 

 

 

În cadrul acestui apel de inițiative bilaterale, se acordă avans de 100% autorităților/instituțiilor publice 
din România și 30% pentru alte tipuri de entități din România sau din Statele Donatoare, în baza unei 
solicitări de avans (Anexa 7). 

Plata finală aferentă inițiativei bilaterale va fi autorizată de Operatorul de Program în baza raportului 
de deplasare (Anexa 4) și a cererii de plată (Anexa 5) ce vor fi depuse de solicitant în termen de 30 de 
zile de la finalizarea deplasării. 

Pentru plata/autorizarea sprijinului financiar, documentele justificative sunt: 

 tichete de îmbarcare; 

 raport de deplasare aprobat de reprezentantul legal al organizației; 

 alte documente din care să reiasă atingerea indicatorilor (ex: fotografii, articole etc.). 
IMPORTANT!  Toate documentele justificative vor fi depuse în limba română sau în limba engleză.  

Plata finală se va efectua în termen de 30 de zile de la aprobarea cererii de plată. 

Plățile vor fi efectuate în LEI pentru solicitanții din România și în EURO pentru solicitanții din Statele 
Donatoare, conform prevederilor din contractul de finanțare. 

 

 

 

5.2 ALOCAREA FINANCIARĂ 

5.3 PLĂȚI 
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Sprijinul financiar acordat poate să ajungă până la 100% din valoarea totală eligibilă a inițiativei 
bilaterale. Cofinanțarea va fi necesară doar dacă valoarea totală eligibilă a inițiativei bilaterale 
depășește valoarea maximă a sprijinului financiar ce poate fi acordat. În cadrul prezentului apel, 
sprijinul financiar se acordă doar solicitantului. 

Potrivit art. 8.2 și 8.12 din Regulament, sunt considerate eligibile acele cheltuieli care îndeplinesc 
următoarele criterii: 

 sunt incluse în bugetul inițiativei bilaterale; 

 sunt utilizate exclusiv în scopul realizării indicatorilor inițiativei bilaterale, într-o manieră 
compatibilă cu principiile economiei, eficienței și eficacității; 

 sunt identificabile și verificabile, în special prin faptul că sunt incluse în înregistrările contabile 
ale solicitantului și sunt stabilite conform standardelor contabile aplicabile în țara de origine a 
solicitantului și conform principiilor de contabilitate general acceptate. 
 

 

 

Data de lansare a prezentului apel: 2 Iulie 2018.  
Termenul limită de depunere a propunerilor de inițiative bilaterale: 9 Noiembrie 2018. 
 
Propunerile de inițiative bilaterale vor fi evaluate în ordine cronologică, în funcție de înregistrarea lor, 
până la epuizarea fondurilor alocate prezentului apel.  
 
Toate inițiativele bilaterale finanțate în cadrul acestui apel trebuie să fie finalizate înainte de 21 
Decembrie 2018. 

 

 

 

Dosarul propunerii de inițiativă bilaterală va include: 

 Cererea de finanţare (Anexa 1) completată în limba engleza, semnată și ștampilată (dacă este 
cazul); 

 Declaraţia de eligibilitate a solicitantului (Anexa 2), completată de solicitant, semnată și 
ștampilată (dacă este cazul); 

 Scrisoarea de exprimare a interesului privind parteneriatul (Anexa 3), completată de 
potențialul partener, semnată și ștampilată (dacă este cazul) sau Documente care atestă 
participarea la un anumit eveniment cultural. 

 Documentele solicitantului cu privire la înregistrarea ca persoană juridică; 

 Contracte încheiate între persoanele care efectuează deplasarea și organizația solicitantă (ex: 
contracte individuale de muncă, contracte civile, contracte de voluntariat). 

Procedura de depunere: 

1. Utilizați ultima versiune Adobe Acrobat Reader, pe care o puteți descărca de la adresa 

5.6 DEPUNEREA PROPUNERILOR DE INIȚIATIVE BILATERALE 

5.5 LANSAREA APELULUI DE INIȚIATIVE BILATERALE 

5.4 ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR 
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https://get.adobe.com/reader/; 

2. Descărcați Anexele 1, 2 și 3 (click dreapta și selectați Save....) de la adresa https://www.ro-
cultura.ro/apeluri/initiative-bilaterale/apel-pentru-initiative-bilaterale-runda-12018 (pentru solicitanții 
din România) sau de la adresa https://www.ro-cultura.ro/en/calls/bilateral-initiatives/open-call-for-
bilateral-initiatives-12018 (pentru solicitanții din Statele Donatoare); 

3. Completați fiecare Anexă cu toate informațiile solicitate; 

4. Semnați electronic fiecare Anexă (prin acționarea butonului de la finalul formularului). Documentele 
vor fi semnate electronic doar după ce s-a finalizat completarea acestora. După semnare, nu vor 
putea fi efectuate modificări. 

5. Scanați fiecare document justificativ în format PDF la o rezoluție de 300 dpi.  

6. Transmiteți toate documentele aferente dosarului propunerii de inițiativă bilaterală într-un  singur 
e-mail la adresa bilateral@ro-cultura.ro. Asigurați-vă  că dimensiunea totală a e-mail-ului nu 
depășește 25MB. 

Toate dosarele de propuneri de inițiativă bilaterală primite de Operatorul de Program vor fi 
înregistrate, iar numărul de înregistrare va fi transmis solicitantului prin email în 2 zile lucrătoare. Dacă  
solicitantul nu primește o confirmare de înregistrare, acesta are obligația de a contacta Operatorul de 
Program. 

Ultima zi de primire a dosarelor de propuneri de inițiativă bilaterală este 9 Noiembrie 2018 ora 14:00, 
ora României. 

 

 

 

Procesul de evaluare și selecție include următoarele etape: 

1. Înregistrarea dosarelor de inițiativă bilaterală: doar dosarele de inițiativă bilaterală primite înainte 
de termenul limită menționat la secțiunea 5.5 vor fi înregistrate și procesate de Operatorul de 
Program. 

2. Verificarea conformităţii administrative şi a criteriilor de eligibilitate se va face pe baza următoarei 
grile de evaluare: 
 

 Criterii administrative şi de eligibilitate DA NU Obs. 

1 Cererea de finanțare (Anexa 1) respectă formatul 

standard, este semnată și completată corespunzător  

   

2 Dosarul propunerii de inițiativă bilaterală conține 

documentele cu privire la înregistrarea solicitantului 

ca persoană juridică 

   

3 Declarația de eligibilitate a solicitantului (Anexa 2) 
respectă formatul standard, este semnată și 
completată corespunzător. 

   

5.7 EVALUAREA DOSARELOR DE INIȚIATIVĂ BILATERALĂ 

https://get.adobe.com/reader/
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/initiative-bilaterale/apel-pentru-initiative-bilaterale-runda-12018
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/initiative-bilaterale/apel-pentru-initiative-bilaterale-runda-12018
https://www.ro-cultura.ro/en/calls/bilateral-initiatives/open-call-for-bilateral-initiatives-12018
https://www.ro-cultura.ro/en/calls/bilateral-initiatives/open-call-for-bilateral-initiatives-12018
mailto:bilateral@ro-cultura.ro
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4.1 

 

 

  

4.2 

Scrisoarea de exprimare a interesului privind 
parteneriatul (Anexa 3) respectă formatul standard, 
este semnată și completată corespunzător  

sau 

Dosarul propunerii de inițiativă bilaterală conține 
documente care atestă participarea la un anumit 
eveniment cultural  

   

5.1 

 

5.2 

Partenerul îndeplinește criteriile menționate în Ghid 

sau 

Evenimentul propus în vederea participării este 
relevant pentru realizarea obiectivelor Programului 

   

6 Solicitantul este eligibil pentru finanțare1 și 
experții/persoanele propuse pentru inițiativa 
bilaterală sunt eligibile2 

   

7 Activitățile propuse vor fi implementate în România, 
Norvegia, Islanda sau Liechtenstein 

   

8 Inițiativa bilaterală cuprinde cel puțin una din 
categoriile de activități eligibile menționate în Ghidul 
Solicitantului 

   

9 Valoarea maximă a finanţării solicitate este corectă    

10 Perioada de implementare nu depășește data de 21 
Decembrie 2018 

   

 REZULTATUL EVALUĂRII ADMIS/RESPINS 

Numai propunerile de inițiative bilaterale care vor primi „DA” la toate rubricile se vor califica pentru 
finanțare. 

În vederea verificării îndeplinirii integrale a criteriilor, Operatorul de Program își rezervă dreptul de a 
solicita clarificări/documente suplimentare. Solicitările de clarificări vor fi transmise prin email ( către 
adresele de email furnizate în cererea de finanțare) iar răspunsul la acestea vor fi transmise în scris, pe 
email, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare. Netransmiterea răspunsului la solicitarea de 
clarificări poate conduce la respingerea propunerii de inițiativă bilaterală. 

Dosarele de propuneri de inițiative bilaterale vor fi evaluate în mod continuu, până ce întreaga 

                                                           
1
 Pentru îndeplinirea acestui criteriu se va verifica dacă solicitantul a mai beneficiat de finanțare în cadrul acestui apel 

pentru o altă propunere de inițiativă bilaterală. 

2
 Pentru îndeplinirea acestui criteriu se va verifica dacă expertul/persoana propusă pentru deplasare are încheiat un 

contract cu organizația solicitantului și acesta/aceasta nu mai este implicat/ă într-o altă propunere de inițiativă bilaterală 

din cadrul acestui apel. 
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alocare financiară pentru acest apel va fi epuizată. 

Fiecare solicitant va fi informat cu privire la rezultatul evaluării. Solicitantul a cărui propunere a fost 
respinsă poate redepune o altă propunere în termenul prevăzut la secțiunea 5.5. 

 

 

 

Solicitanții selectați pentru a primi finanțare vor fi contactați de Operatorul de Program în vederea 
semnării unui contract de finanțare (Anexa 6). Contractul stabilește termenii și condițiile acordării 
sprijinului financiar, obligațiile părților, precum și prevederi referitoare la plăți și raportare. 

În vederea primirii sprijinului financiar pentru inițiativa bilaterală este necesar ca solicitantul să 
deschidă un cont dedicat și să transmită un extras de cont sau o adresă care să ateste contul bancar 
al organizației. 

În cazul solicitanților care sunt autorități/instituții publice din România, plățile vor fi făcute în Lei, în 
contul bancar deschis la Trezoreria Statului în conformitate cu prevederile art. 30 alin.(2) și (3) din 
Ordinul MFP nr. 2840/6560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017: 

 20D483203 – „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile – Fondul pentru relaţii 
bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2021 – Pre-finanţare” - pe 
numele beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice finanţate din bugetul de stat, inclusiv 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii ale administraţiei publice centrale - modelul 
pre-finanţării; 

 21D483203 - "Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Fondul pentru relaţii 

bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2021 – Pre-finanţare" pe 

numele beneficiarilor unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, inclusiv al instituţiilor 

publice de subordonare locală, finanţate integral sau parţial din venituri proprii - modelul pre-

finanţării. 

IMPORTANT! Orice modificare referitoare la informațiile incluse în cererea de finanțare aprobată (ex.: 
perioada realizării vizitei, persoanele care efectuează deplasarea etc.) trebuie adusă la cunoștința 
Operatorului de Program.  

 

 

 

În termen de 30 de zile de la de la finalizarea deplasării, solicitanții trebuie să transmită un raport de 
deplasare (Anexa 4), însoțit de o cerere de plată (Anexa 5) și documente justificative care probează 
atingerea indicatorilor (ex.: tichete de îmbarcare, fotografii, articole publicate etc.). 

Anexa 4 și Anexa 5 pot fi descărcate de pe pagina de internet www.ro-cultura.ro, completate și 
semnate cu semnătură electronică. Documentele justificative vor fi scanate în format PDF la o 
rezoluție de 300 dpi. 

Toate documente PDF vor fi transmise printr-un singur e-mail la adresa: bilateral@ro-cultura.ro. 
Asigurați-vă  că dimensiunea totală a e-mail-ului nu depășește 25MB. 

Toate rapoartele primite de Operatorul de Program vor fi înregistrate, iar numărul de înregistrare va fi 

6. CONTRACTAREA 

7. RAPORTARE 

http://www.ro-cultura.ro/
mailto:bilateral@ro-cultura.ro
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transmis prin e-mail în termen de 2 zile lucrătoare. Dacă nu este primită nicio confirmare,solicitantul 
are obligația de a contacta Operatorul de Program. 

IMPORTANT! Documentele în original trebuie transmise în plic sigilat, purtând următoarea 
mențiune: 

Granturi SEE 2014-2021 
PA14 – Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural 
Fondul pentru Relații Bilaterale 
Apel pentru inițiative bilaterale nr. 1/2018 
Solicitant: <completați denumirea și adresa> 
 
Către: Unitatea de Management a Proiectului 

                         Ministerul Culturii și Identității Naționale 
                         Bd. Unirii nr. 22, București, 030833 
 
 
 

 

Solicitanții nemulțumiți pot depune contestații la Operatorul de Program în termen de 5 zile lucrătoare 
de la data primirii notificării de respingere.  

Termenul începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile lucrătoare, următoare celei în care a 
fost comunicată notificarea de respingere. Dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul 
se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare. 

În cazul contestațiilor ce vor depuse în format tipărit la sediul Operatorului de Program, se va ține cont 
de programul de lucru al acestuia, și anume: de luni până joi între orele 08.30 -17.00, vineri între orele 
08.30-14.30. 

Contestațiile vor fi transmise Operatorului de Program, prin una dintre următoarele modalități: 

- prin email: bilateral@ro-cultura.ro; 
- prin fax: +40 21 22 8479 
- în format tipărit, la sediul Operatorului de Program: București, sector 3, Bulevardul Unirii nr. 22, 

et. 5, cam. 501. 
 

Elementele contestaţiei 

Contestaţia se formulează în scris şi trebuie să conţină următoarele elemente: 

a) numele și prenumele reprezentantului legal al solicitantului. 
b) denumirea şi sediul solicitantului, codul de identificare fiscală, numărul de înregistrare în 

Registrul Comerţului. Se va indica şi adresa de poştă electronică sau numărul de fax, după caz, 
la care poate fi comunicat răspunsul. 

c) precizarea documentului ce face obiectul contestației; 
d) obiectul contestaţiei; 
e) motivarea în fapt şi în drept a contestaţiei; 
f) semnătura  reprezentantului legal al contestatorului. 

Deciziile  Operatorului de Program privind soluţionarea contestaţiei pot fi atacate de către solicitanți la 
instanţele de judecată competente din România. 

8. CONTESTAȚII 
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Informații suplimentare pot fi solicitate Operatorului de Program la următoarele date de contact: 

Unitatea de Management a Proiectului - Ministerul Culturii și Identității Naționale  
Persoană de contact: dna. Cornelia Predoiu 
E-mail: bilateral@ro-cultura.ro  
Tel./fax: 021-2228479, 021-2244512 

Informații cu privire la prezentul apel de inițiative bilaterale și la Program pot fi accesate pe pagina de 
internet dedicată: www.ro-cultura.ro. 

Informațiile solicitate vor fi furnizate cu celeritate. Întrebările și răspunsurile care pot fi relevante și 
pentru alți potențiali solicitanți vor fi publicate pe pagina de internet dedicată Programului. 

Informaţii suplimentare despre identificarea de parteneri din Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, pot fi 
obţinute contactând: 

Norvegia: 
Anna Benedicte Stigen 
Arts Council Norway/ Norsk kulturråd 
MØLLEPARKEN 2  
Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo, Norway 
Tel.: ++47 95906522  
E-mail: Anna.Benedicte.Stigen@kulturradet.no 
 
Desiré Hopen Standal 
Riksantikvaren - Directorate for Cultural Heritage  
P.O.Box 8196 Dep. 
N-0034 Oslo, Norway 
Tel.: (+47) 22 94 04 00 
E-mail: deshos@ra.no 
  
Islanda 
Ragnhildur Zoega 
Senior Adviser 
National Cultural funding, Creative Europe, EEA grants 
Rannís 
Borgartúni 30, 105 Reykjavík 
Tel.: +354 515 5838 
E-mail: Ragnhildur.Zoega@rannis.is 
 
Liechtenstein 
Janine Köpfli  
Ministry of Foreign Affairs, Justice and Culture 
Regierungsgebäude 
Peter-Kaiser-Platz 1  
LI-9490 Vaduz 
Tel.:  +423 236 60 24 
E-mail: janine.koepfli@regierung.li 

 

9. INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

mailto:bilateral@ro-cultura.ro
http://www.ro-cultura.ro/
https://maps.google.com/?q=Borgart%C3%BAni+30&entry=gmail&source=g


 
14 

 

 

 
Anexa 1 – Cererea de finanțare 
Anexa 2 – Declarația de eligibilitate a solicitantului 
Anexa 3 – Scrisoarea de exprimare a interesului privind parteneriatul 
Anexa 4 – Raport de deplasare 
Anexa 5 – Cerere de plată 
Anexa 6 – Contract de finanțare 
Anexa 7 – Solicitare de avans 
 

10. ANEXE 


