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CONTEXT 

Problema deșeurilor alimentare necesită o atenție semnificativă din partea autorităților  

și a ajuns subiect de dezbatere pe prima pagină a ziarelor politice, științifice și civice 

europene, precum și pe prima pagină a ziarelor mondiale. În UE, gospodăriile 

generează cea mai mare cantitate (53%) de deșeuri alimentare din lanțul alimentar. 

Deșeurile alimentare cauzează probleme de mediu, sociale și economice, și nu doar în 

țările în care sunt generate, ci și în întreaga lume. De aceea, o abordare globală a 

deșeurilor alimentare este crucială pentru conștientizarea urgenței și amplorii 

problemei. 

Proiectul "Respect mâncării", cu titlul "Global learning approach on food waste in non-

formal education", nr. CSO-LA/2017/388-342 este un proiect de 3 ani care beneficiază 

de finanțarea Comisiei Europene de Dezvoltare și Cooperare - EuropeAid, Bruxelles, 

Belgia, ce se concentrează pe relațiile de interdependență dintre țările cu venituri mai 

mici (sau "în curs de dezvoltare") și țările avansate din UE. 

Acest proiect își propune să ofere informații relevante pentru grupuri-țintă specifice, cu 

scopul de a îmbunătăți cunoștințele lor prin aprofundarea înțelegerii modalităților în 

care sunt generate deșeurile alimentare, dar și a impactului social, economic și de 

mediu, la nivel european și global.  

Proiectul își propune să contribuie la punerea în aplicare a Obiectivelor de Dezvoltare 

Durabilă ale ONU (SDGs), abordând direct și indirect SDG 2 (foamete zero), SDG 12 

(producție și consum durabil) și SDG 13 (schimbări climatice), precum și politicile UE 

în domeniul reducerii deșeurilor, gestionării deșeurilor și cooperării pentru dezvoltare. 

Proiectul “Respect mâncării” este implementat în 6 țări partenere:  

o Lituania 

o Romania  

o Croația 

o Estonia 

o Letonia 

o Bulgaria 

Organizațiile societății civile joacă un rol indispensabil în sensibilizarea și influențarea 

schimbărilor de comportament ale consumatorilor în domeniul prevenirii deșeurilor 

alimentare și în combaterea atât a impactului negativ social, cât și a celui de mediu, atât 

la nivel local, cât și la nivel global.  
 

OBIECTIVE  

Subcontractarea în cadrul prezentului proiect are ca scop creșterea gradului de 

conștientizare a combaterii deșeurilor alimentare la nivelul gospodăriilor și modalități 

de prevenire prin angajarea consumatorilor și mobilizarea acestora pentru a lua măsuri 

practice în a contribui la abordarea nu doar a problemelor locale, ci și a problemelor 



sociale, de mediu și economice globale asociate cu deșeurile alimentare. Acțiunea 

subvenționată ar trebui să contribuie, de asemenea, la obiectivele sustenabile ale ONU 

și să abordeze SDG 2, SDG 12 și SDG 13. 

 

GRUPURILE ȚINTĂ 

Principalul grup țintă pe care vor trebui să-l abordeze subcontractorii sunt gospodăriile 

din orașele mari, unde se generează cea mai mare parte a deșeurilor alimentare. 

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE  

 

A. Eligibilitatea aplicaților 
Pentru a putea beneficia de o subvenție, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele 

criterii:  

* Să fie o organizație a societății civile sau o asociație formată din organizații ale 

societății civile;  

* Să fie înregistrată ca persoană juridică cu un istoric de activitate în domeniul său de 

expertiză; 

* Să fie direct responsabil pentru pregătirea și gestionarea acțiunii, nu să acționeze ca 

intermediar;  

* Să fie stabilit în țara proiectului (pentru subcontractare). 

Un subcontractor poate avea ca parteneri numai organizații non-profit.  

Notă: solicitantul nu poate depune mai mult de o cerere în cadrul prezentei competiții. 

 

B. Eligibilitatea activităților subcontractante 
Scopul este de a sprijini activitățile de sensibilizare privind prevenirea deșeurilor 

alimentare în locuințe, iar următoarele tipuri de activități vor fi considerate eligibile:  

* Evenimente publice  

* Discuții Panel  

* Activități educaționale (în școli, universități etc.)  

* Cascadorii  

* Acțiuni stradale  

* Ateliere  

* Activități creative și culturale  

* Activități pentru tineret legate de prevenirea deșeurilor alimentare 

 

Vă rugăm să rețineți că această listă de activități nu este menită să fie exhaustivă. 

C. Costuri eligibile  

Numai "costurile eligibile" pot fi acoperite printr-o subcontractare. Categoriile de 

costuri eligibile și neeligibile sunt indicate mai jos. Bugetul prezentat cuprinde o 

estimare a costurilor, cât și un plafon global pentru "costurile eligibile". 

Rambursarea costurilor eligibile se va baza pe bugetul convenit specificat în 

unități și costuri unitare. 

Sumele sau ratele trebuie să se bazeze pe estimări utilizând date obiective, cum ar fi 

datele statistice sau orice alte mijloace obiective sau cu referire la datele istorice 

certificate sau auditate ale solicitanților. Sumele sau ratele costurilor unitare asigură 

faptul că costurile corespund în mod echitabil costurilor reale suportate de beneficiar, 

sunt în conformitate cu practicile lor contabile, nu se realizează profit și costurile nu 



sunt deja acoperite de alte surse de finanțare (nu este permisă nicio dublă finanțare). 

Prin urmare, este în interesul solicitanților să furnizeze un buget realist și rentabil.  

Costurile eligibile sunt costurile reale suportate de beneficiar, care îndeplinesc 

următoarele criterii::  

* sunt suportate în timpul punerii în aplicare a acțiunii; 

* costurile suportate trebuie achitate înainte de data închiderii proiectului; 

* sunt necesare pentru punerea în aplicare a acțiunii proiectului;  

* sunt identificabile și verificabile, în special fiind înregistrate în evidențele contabile 

ale subcontractanților;  

* respectă cerințele legislației fiscale și sociale aplicabile;  

• sunt rezonabile, justificate și respectă cerințele bunei gestiuni financiare, în special în 

ceea ce privește economia și eficiența. 

 

Contribuții în natură 

Contribuții în natură înseamnă furnizarea gratuită de bunuri sau servicii către un 

subcontractant de către un terț. Întrucât contribuțiile în natură nu implică cheltuieli 

pentru un subcontractor, acestea nu sunt costuri eligibile pentru această cerere.  

Contribuțiile în natură nu pot fi considerate cofinanțare. Cu toate acestea, în cazul în 

care descrierea acțiunii propuse include contribuții în natură, acestea vor fi luate în 

considerare.  

Costuri neeligibile 

Următoarele costuri nu sunt eligibile:  

* datorii și taxe aferente datoriilor;  

* provizioane pentru pierderi sau potențiale datorii viitoare;  

* credit pentru terți;  

* costurile administrative permise (inclusiv salariile personalului) nu trebuie să 

depășească 20% din bugetul total propus;  

* impozite, inclusiv TVA, cu excepția cazului în care beneficiarul subvenției poate 

demonstra că nu le poate revendica;  

* costuri declarate de beneficiar(beneficiari) și finanțate printr-o altă acțiune sau 

program de lucru care beneficiază de o subvenție din partea Uniunii Europene 

(inclusiv prin EDF) ;  

* pierderi la schimbul valutar;  

* chirii pentru birou, cu excepția cazului în care solicitantul poate demonstra că este 

necesară o închiriere de birouri suplimentară în scopul punerii în aplicare a acțiunii;  

* amenzi, penalități financiare și cheltuieli de litigiu;  

* cheltuieli bancare (altele decât costul de întreținere a contului bancar), costurile 

garanțiilor și cheltuieli similare;  

* costuri de conversie, taxe și pierderi la schimbul valutar;  

* contribuția în natură;  

* costuri de amortizare;  

* dobânda datorată; 

 

DURATA 

 



Perioada de punere în aplicare a activităților subcontractate începe de la data semnării 

contractelor și trebuie finalizată până cel târziu la 28 februarie 2020. Durata inițială 

planificată a unei acțiuni nu poate fi mai mică de 3 luni și nici mai mare de 5 luni. 

DIMENSIUNEA SUBGRANTULUI 

Subvenția solicitată în cadrul prezentei cereri de oferte nu depășește suma maximă de 

3000 euro. Sub-granturile sunt supuse plății de prefinanțare de 70% a bugetului 

convenit la începutul proiectului. Soldul se plătește după prezentarea rapoartelor pe 

baza costurilor reale suportate.  

Subcontractul va finanța 90% din bugetul total. Restul de 10% (sau mai mult) trebuie 

cofinanțat din fonduri proprii subvenționate sau din alte fonduri. Subvenția nu a putut 

fi cofinanțată de bugetul UE. 

 

RAPORTAREA 

Beneficiarii subvențiilor vor furniza rapoartele necesare (rapoarte narative și 

financiare) însoțite de documentele justificative, utilizând modelele furnizate, inclusiv 

fotografii/imagini și activități de informare (link-uri online, publicații etc.). De 

asemenea, sub-granturile ar trebui să furnizeze dovezi care să ateste desfășurarea 

activităților în ceea ce privește numărul participanților etc., prezentând liste semnate de 

aceștia (de exemplu, evenimente publice) semnate de terți etc. Rapoartele narative și 

financiare trebuie prezentate în termen de o lună de la încheierea proiectelor selectate. 

 

COMUNICARE & VIZIBILITATE 

  

Proiectele selectate trebuie să respecte pe deplin cerințele de vizibilitate și de 

comunicare, așa cum a fost conceput proiectul Respect mâncării, inclusiv cu trimitere 

la Comisia Europeană, la logo-ul proiectului; pictograma steagului UE împreună cu 

citatul referință: "Co-finanțat de Uniunea Europeană" și ”Limitele răspunderii” 

(disclaimer) sunt obligatorii, în toate publicațiile, referințele, documentele, știrile și în 

oricare altă acțiune de comunicare și vizibilitate.  

Sub-granturile vor trebui să folosească materialele educaționale produse de proiect și 

nu vor putea produce altele noi. 

 

Următoarele mesaje cheie trebuie să fie respectate în elaborarea activităților și 

comunicarea acestora:   

 

1. Este nevoie de o mulțime de timp, de munca umană și resurse pentru a produce 

alimente.  

2. Mai mult de jumătate din deșeurile alimentare la nivelul UE sunt generate în 

locuințe. 

3. Consumatorii au un rol important în combaterea deșeurilor alimentare.  

4. Pădurile tropicale sunt curățate pentru a produce hrană irosită.  

5. Deșeurile alimentare contribuie la încălzirea globală care cauzează dispariția 

animalelor și plantelor. 

6. E ușor să eviți risipa de mâncare planificând nevoile tale de mâncare.  

7. Mâncarea va rămâne proaspătă mult mai mult dacă o depozităm corect.  

8. Cele mai multe resturi de mâncare pot fi reutilizate pentru mesele noi. 

9. Reducerea deșeurilor alimentare înseamnă economisirea de bani și resurse 

 

TRANSMITEREA APLICAȚIILOR  



Vă rugăm să transmiteți propunerea de proiect prin depunerea următoarelor 

documente (în limba română și engleză):   

1. Formular de cerere (Anexa 1); 

2. Buget (Anexa 2); 

3. Lista proiectelor realizate în ultimii doi ani (Anexa 3); 

4. Copie a certificatului de înregistrare a unei organizații neguvernamentale. 

 

ALTE INFORMAȚII DESPRE SUBCONTRACTARE 

Întrebările pot fi trimise prin e-mail, cu cel puțin 5 zile înainte de termenul limită pentru 

depunerea cererilor, la adresa de mai jos, indicând în mod clar numele cererii de 

candidatură: secretariat@infocons.ro 

 

CRITERII DE SELECȚIE 

Criteriu Scor 

Relevanța propunerii de proiect pentru 

obiectivele proiectului 

30 

Eficiența costurilor 20 

Implicarea grupului țintă 15 

Caracterul inovativ al activităților propuse 10 

 

TERMENUL LIMITĂ PENTRU APLICAȚIE  

Termenul limită pentru transmiterea aplicațiilor este 31 octombrie  2019, ora 24. 

Aplicațiilor vor fi transmise prin email la adresa: secretariat@infocons.ro 

 

CALENDAR  

Termen limită pentru înregistrarea 

aplicațiilor  

 

 

31.10.2019, ora 24 

Procesul de evaluare și selectare  1-07.11.2019 

Comunicarea rezultatelor  08.11.2019 

Perioada de implementare  15.11.2019 – 28.02.2020 

Raportare Prezentare în termen de o lună de la 

încheierea proiectului 
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