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Acest model trebuie să fie folosit doar pentru propunerile de proiect depuse în limba română. 

 
Pentru depunerea propunerilor de proiect în limba engleză, utilizați linkul pentru Formularul Electronic de 

Propuneri indicat pe pagina web a Apelului de Propuneri. 
 

 
 

PromotorProiect: COMUNA SIRIU 

Denumire proiect: GRANTURI SEE SI NORVEGIENE DE LA INNOVATION NORWAY 

 
 

Formular pentru Propunerea de Proiect 

(model, v.1.0 decembrie2020) 

 

Programul pentru Energie în România 

Domeniu de interes: Electrificare gospodării 

Schemă Granturi Mici – SGS‐6.1(a): Electrificare gospodării (Granturi SEE)  

Apel pentru Propuneri – Apel 6.1(b): Electrificare gospodării (Granturi Norvegiene) 

 

 

1. Tipul de afacere 

 

 

Tipul de afacere 

Selectați doar o singură opțiune, după caz, prin marcarea opțiunii aplicabile cu “[x]” 

[ ... ] Întreprinderecare efectuează activități economice 

[ .x.. 

] 

Întreprinderecare efectuează activități non-economice 

 

2. Detalii solicitant 

 

 

Detalii aplicații  

Țară:  România 

Denumirea juridică completă:  Comuna Siriu 

Adresă (stradă):  Comuna Siriu, sat Luna Jariștei, județul Buzău 

Cod poștal:  127580 

Oraș:  Siriu 

Regiune:  

 

[  ] RO11 Nord-Vest 

[  ] RO12 Central  

[  ] RO21 Nord-Est 

[x  ] RO22 Sud-Est  

[  ] RO31 Sud – Muntenia  

[  ] RO32 București - Ilfov  

[  ] RO41 Sud-Vest Oltenia  

[  ] RO42 Vest 
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Pagină Internet:  

 

www.comunasiriu.ro 

Clasificare industrială standard 

(CAEN): 

8411 

Data înființării An: 1968 

Lună:  02 

Zi: 16 

Număr de angajați:  bărbați: 10 

femei: 11 

Total: 21 

 

 

3. Pesoană de contact 

 

 

 

Persoană de contact 

Prenume: Constantin Dragoș 

Nume: Voicu 

Denumirea 

funcției: 

Primar 

Adresă e-mail: primarcomunasiriu@gmail.com 

Telefon de serviciu: 

Inclusiv codul de 

țară 

0040751301111 

Telefon mobil: 

Inclusiv codul de 

țară 

0040751301111 

 

 

4. Activitatea solicitantului  
 

Prezentarea instituției / Aplicatorului de Finanțare, ( activități principale ) 

 

Comuna Siriu este o comună de munte a județului Buzău, fiind dominată de Munții Siriului 

cu o altitudine de maximum 1657 m și Munții Podul Calului cu o altitudine de maximum 1439 m. Cu 

toate acestea, comuna Siriu este recunoscută și legată de barajul și lacul Siriu. Barajul a început a fi 

construit în 1972 și a fost terminat în anul 1994. Este al doilea baraj de acest fel din România, după 

mărime, volumul umpluturilor totalizând 8,3 milioane mc anrocamente. În urma construirii acestui 

baraj, drumul national D.N. 10 și-a schimbat traseul, ocolind lacul Siriu pe partea stângă, fiind tăiați 

mai mulți versanți vestici și sud-vestici ai Masivului Podul Calului, construindu-se și mai multe 

viaducte, cele mai spectaculoase fiind viaductul Giurca, cu o lungime de 276 m și piloni de 46 m 

înălțime, și viaductul Stânca Tehărău. 

Comuna Siriu este străbătută de drumul national D.N. 10 Buzău – Brașov, fiind la jumătatea 

distanței dintre Buzău și Brașov. Satele componente s-au dezvoltat pe ambele maluri ale râului 

Buzău, a pârului Cașoca și Bonțu Mare, dar după începerea construcției barajului, în anii 70, au fost 

strămutate multe gospodării, în aval de acest baraj, de aceea densitatea maximă a construcțiilor o 
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găsim în această zonă. Au fost găsite terenuri bune de locuit pe terasele înguste ale văii Buzăului ,dar 

și pe versanții nu foarte abrupți ai diviziunilor anticlinale ce formează terminația sudică a Munțiilor 

Buzăului. 

 

5. Situația curentă 
 

Dezvoltarea economică a localității Siriu este influențată de specificul local, de tradiții, de 

prezența unor materii prime locale, de potențialul turistic dat de relieful montan, lacul de acumulare 

Siriu, existența brandului Benone Sinulescu. Industria se rezumă la existența unor firme de 

prelucrare a lemnului, știind că lemnul reprezintă o resursă locală puternic valorificată. Există și o 

exploatare a pietrei de către localnici, știind ca este foarte bine vândută gresia de Siriu. Întâlnim și 

firme din domeniul textil și confecții. Agricultura reprezintă o activitate economică practicată de 

către localnicii din Siriu, însă creșterea animalelor reprezintă activitatea de bază, în special creșterea 

ovinelor, datorită condițiilor naturale. Turismul începe să prindă contur prin construirea unor 

pensiuni și agropensiuni, însă este mult prea puțin dezvoltat față de potențialul zonei. Întâlnim și alte 

activități economice din clasa serviciilor, altele față de cele prezentate mai sus, servicii care sunt 

legate de întreținerea drumului național, educație, administrație publică, servicii de întreținere 

hidrotehnică, comerț, servicii de alimentație publică, etc. 

 

Strategia de dezvoltare 2021 – 2027  

 

Atingerea obiectivelor strategice din Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Siriu pentru 

perioada 2021-2027 se va face prin: 

- elaborarea unor planuri anuale de acţiune locală, ce se vor aproba în cadrul Consiliului 

Local Siriu; 

- identificarea, selectarea şi implementarea proiectelor strategice de la nivelul comunei, în 

vederea găsirii celor mai bune soluţii de atingere a obiectivelor şi priorităţilor propuse; 

- monitorizarea şi evaluarea implementării proiectelor strategice. 

Obiectivul General al Strategiei de Dezvoltare Locală este: Dezvoltarea durabilă a comunei 

Siriu prin creşterea competitivităţii economiei locale, diversificarea activităţilor economice şi 

atractivitatea socio-culturală a localităţii. 

Indicatorii de realizare a obiectivului general sunt: 

- Aducerea infrastructurii la nivel european; 

- Educarea şi formarea resurselor umane; 

- Sprijinirea mediului de afaceri; 

- Încurajarea şi promovarea antreprenoriatului; 

- Dezvoltarea ecoturismului şi agroturismului local; 

- Încurajarea dezvoltării activităţilor non-agricole; 

- Consolidarea fermelor de subzistenţă şi dezvoltarea lor; 

- Creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor salariale; 

- Stoparea sau limitarea depopulării prin migraţia populaţiei din unele zone aparţinătoare 

comunei Siriu; 

- Diversificarea serviciilor pentru populaţie; 
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- Încurajarea şi sprijinirea tinerilor pentru întemeierea unei familii; 

- Motivarea tinerilor de a se stabili in localitate. 

 

 

6. Informații despre Proiect  
 

                     OBIECTIVUL PROIECTULUI 

 La nivelul comunei Siriu au fost identificate o serie de aspecte pozitive (puncte tari) ce 

fac din această localitate un punct de atractivitate turistică şi un model de dezvoltare durabilă. În 

acest sens, amintim prezența unor firme din domeniul turismului și agroturismului, prezența unor 

firme sau PFA-uri în industria lemnului, prezența unui târg săptămânal unde se pot valorifica și 

produse locale, existența unor trasee turistice, potențial turistic ridicat, prezența unor elemente 

naturale cu un potențial ridicat de valorificare, numele lui Benone Sinulescu ce poate fi un brand de 

dezvoltare turistică, prezența unui cămin cultural renovat, prezența unei școli generale moderne, 

prezența unor restaurante. Toate acestea fac din localitatea Siriu o localitate cu un anumit specific din 

punct de vedere economic. Populaţia activă ocupată în domeniul secundar și terţiar reprezintă un 

procent important din populaţia activă la nivelul comunei. În componenţa localităţii sunt 5 sate 

componente. Unele dintre aceste sate au un aspect de aşezare rurală, cu drumuri neasfaltate, fără apă, 

fără canalizare și chiar fără energie electrică, din păcate, unde activităţile de bază sunt cele ale 

agriculturii de semisubzistenţă, localităţi unde se resimte şi o îmbătrânire accentuată a populaţiei, 

chiar dacă relieful și peisajele unice au un ridicat potențial de dezvoltare economică în general și 

turistică și agroturistică în special. 

 Un aspect negativ, întâlnit de altfel în toată România, constă în scăderea populaţiei la 

nivelul localităţii, chiar dacă la nivelul localității Siriu nu este atât de accentuată așa cum întâlnim în 

localitățile vecine, fie ele comune sau chiar orașe. Acest lucru poate deveni dramatic în următoarele 

decenii pentru viabilitatea localităţii. O populaţie în continuă scădere şi din ce în ce mai îmbătrânită 

reprezintă o populaţie neviabilă care nu poate a se dezvolta economic, social şi cultural, ci poate doar 

a fi susţinută financiar de la bugetul local sau central. 

Principala nevoie a majorităţii locuitorilor comunei Siriu este legată de existenţa unui loc de 

muncă şi/sau de veniturile mici, chiar dacă acestea au crescut, prețurile fiind mult prea mari pentru 

nivelul acestor venituri. Procentele arată un venit mediu pe familie redus pentru majoritatea 

populaţiei. Diferenţele sunt foarte mari între localitatea de reşedinţă şi satele componente comunei, 

ceea ce ne arată că există o oarecare uniformizare socială și economică la nivelul comunei. O altă 

problemă sau nevoie este legată de asigurarea utilităţilor şi a infrastructurii de transport, lipsa 

alimentării cu apă, lipsa canalizării, lipsa drumurilor asfaltate, lipsa chiar a energiei electrice pentru o 

parte dintre locuitorii comunei. Preocuparea cetăţenilor este legată de creşterea calităţii vieţii prin 

diversificarea serviciilor oferite tot de administraţia locală, fiind mult mai puţin preocupaţi de 

formare profesională sau instruire personală, în vederea găsirii unui loc de muncă mai bine plătit sau 

pentru a începe o afacere, inclusiv cu fonduri europene. 

O situație deosebită în comuna Siriu este legată de extinderea rețelei de electricitate în 

gospodăriile aflate în satul Gura Siriului și în toate locațiile aflate de-a lungul drumului național D.N. 

10,  în zona lacului Siriu. Prin înființarea și extinderea rețelei de joasă tensiune și a rețelei publice de 

iluminat în satul Gura Siriului se urmărește creșterea gradului de civilizație, dezvoltarea turismului 
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rural și a agroturismului. Perioada pandemiei a demonstrat, încă odată, necesitatea racordării  la 

curent electric a populației și iluminat public, aceasta fiind dată de nevoia locuitorilor  de a avea 

acces la internet. Lipsa rețelei de electricitate a dus la pierderea unor locuri de muncă, precum și 

imposibilitatea copiilor de a învăța în on-line. Construcția unui serviciu de iluminat prin conectarea 

tuturor locuințelor și a pensiunilor la rețeaua de electricitate, apariția iluminatului stradal, creșterea 

siguranței circulației și scăderea accidentelor rutiere este  obiectivul urmărit în accesarea proiectului 

GRANTURI SEE SI NORVEGIENE DE LA INNOVATION NORWAY , acesta venind în 

întâmpinarea nevoilor locuitorilor satului Gura Siriului și celor din afara lui, pensiunilor turistice din 

zonă, precum și participanților la traficul rutier ce tranzitează zona. 

Rețeaua electrica națională față de satul Gura Siriului se află la 15 Km de la Barajul Siriu și 

până la intrarea in sat, înspre direcția Brașov și la 6 Km față de localitatea Crasna, în aceeași direcție. 

Zona este greu accesibilă fiind zonă montană cu traversări de vai cu apeducte, munți acoperiți cu 

păduri dense, fiind foarte anevoios de construit o rețea electrică pentru doar câteva case. Casele sunt 

amplasate la distanțe mari între ele sau grupate câte 3-4-5 la un loc, localitatea având asemanarea 

unui cătun. Electrificarea gospodariilor izolate cu generatoare de energie din surse nepoluante, 

respectiv panouri fotovoltaice prezintă avantajul generării energiei electrice fără a elimina in 

atmosferă gaze cu efect de seră, contribuind in acest fel la păstrarea unui ecositem sănătos și 

prietenos cu viața si natura al acestor versanți impăduriți, totodată dând un farmec aparte și o 

imbinare armonioasă intre traiul arhaic, arhitectura tradiționala și noul val tehnologic. Ținand cont de 

noile tehnologii, respectiv a panourilor fotovoltaice, electrificarea gospodăriilor izolate este mai 

facilă, deoarece aceste sisteme se montează local și nu necesită linii de transport al electricității. 

Primăria Comunei Siriu dorește electrificarea gospodăriilor izolate cu tehnologia panourilor 

fotovoltaice pentru a elimina degajarea in atmosferă a gazelor cu efect de seră. 

Primăria Comunei Siriu prin atragerea de fonduri externe neramburasabile vrea ajutorarea 

gospodăriilor izolate pentru a se electrifica.  

 Primăria Comunei Siriu va incheia cu o firmă atestată ANRE care are experientă in montarea si 

utilizarea sistemelor fotovoltaice off-grid.  

Rețeaua electrică natională față de satul Gura Siriului se află la 15 Km de la Barajul Siriu si 

până la intrarea in sat, înspre direcția Brașov și la 6 Km față de localitatea Crasna în aceeași direcție. 

Zona este greu accesibilă fiind zona montană cu traversări de văi cu apeducte, munți acoperiți cu 

păduri dense, fiind foarte anevoios de construit o rețea electrică pentru doar câteva case. Casele sunt 

amplasate la distanțe mari între ele sau grupate câte 3-4-5 la un loc, localitatea având asemănarea 

unui cătun. Electrificarea gospodăriilor izolate cu generatoare de energie din surse nepoluante 

respectiv panouri fotovoltaice, prezintă avantajul generării energiei electrice fără a elimina in 

atmosferă gaze cu efect de seră, contribuind în acest fel la păstrarea unui ecositem sănătos și 

prietenos cu viața si natura acestor versanți impăduriți, totodata dând un farmec aparte și o imbinare 

între traiul arhaic, arhitectura tradițională si noua tehnologie.Ținând cont de noile tehnologii, 

respectiv a panourilor fotovoltaice , electrificarea gospodariilor izolate este mai facilă, deoarece 

aceste sisteme se monteaza local si nu necesită linii de transport al electricității. Din aceste motive 

Primăria Siriu propune electrificarea a 12 gospodării izolate  prin instalarea a 12 sisteme fotovoltaice 

individuale (câte una pentru fiecare casă propusă pentru electrificare).  

Instalația va cuprinde următoarele componente: 
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- Se pot folosi invertoare solare si incărcător solar de acumulatori separate sau invertoare 

solare off grid sau hybrid cu controllere încorporate de minim 2000 Watt 12Vdc, 24Vdc 

sau 48 Vdc 

- Panouri fotovoltaice monocristaline însumate minim 2000 Watt-peak 

- Puterea panourilor sa fie de minim 340Wp 

- Acumulatori cu plumb, Li ion sau Li Fe PO4 minim 2,5 kW cu următoarele tensiuni 

12Vdc, 24Vdc sau 48 Vdc 

- Tablou electric de protecție, atât pentru curent continuu cât și pentru curent alternativ. 

- Montajul panourilor fotovoltaice se poate face pe acoperiș sau la sol, de la caz la caz dacă 

structura casei sau acoperișul nu prezintă siguranța, atunci se vor monta la sol cu structură 

specifică acestui tip de construcție. Structurile de prindere pe acoperiș sau pe sol, vor fi 

acceptate la montaj doar structurile produse de fabricanți specializați in astfel de structuri 

pentru panouri fotovoltaice. 

Toate componentele instalației vor fi insoțite de certificate de conformitate, de garanție si de 

calitate date de producător in conformitate cu normele tehnice europene sau normelor tehnice si 

regulamentelor din Romania. 

7.  Rezultate finale 
 

Sistemele fotovoltaice care vor fi montate în gospodăriile izolate din sat Gura Siriului, 

localitatea Siriu, județul Buzău sunt 100% ecologice, neavând un impact negativ asupra mediului, ele 

folosind radiatia solară pentru a o transforma in energie electrică. 

Montarea de sisteme fotovoltaice nu necesită aprobări/permise speciale deoarece instalațiile de 

la 3kWp pănă la 100kWp sunt reglementate de către ANRE ca fiind instalații ce nu necesită 

autorizație de construcție sau alte autorizații speciale. Instalația propusă de noi fiind de minim 2kWp, 

se incadrează la această categorie. 

 
 

8. Crearea de valoare și riscurile  
 
Crearea de valoareși riscurile proiectului 

Crearea de valoare se referă la inițiativele care aduc valoare acționarilor și/sau clienților întreprinderilor sau 

beneficiarilor finali. 

Prezentați crearea de valoare anticipată a acestui proiect în termeni de profitabilitate, de exemplu Rata 

Internă de Rentabilitate și Valoarea Netă Actualizată. 

De asemenea, descrieți impactul social-economic al proiectelor. Acesta se referă la modul în care proiectul 

afectează mediul, bunăstarea publicului larg, reducerea șomajului, ș.a.m.d. 

Identificați și evaluați factorii de risc importanți care pot influențaobținerea Rezultatului(lor) preconizat(e) 

al/ale Proiectului. 

Factorii de risc vor fi identificați și analizați pentru fiecare rezultat în ceea ce privește probabilitatea și 

impactul lor asupra implementării cu succes a proiectului. Evaluarea factorilor de risc va include, de 

asemenea, partenerul(ii). 
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Valoarea creată și riscurile proiectului 

Crearea de valoare a proiectului: 
Valoarea proiectului în acest context se referă la 
valoarea pe care proiectul poate să o aducă 
beneficiarilor și potențialul de eficiență crescută a 
organizației(lor) de implementare și a întregului 
sector. 
 
Utilizați maxim 2.000 caractere. 
 

Electrificarea gospodăriilor izolate cu generatoare de 

energie din surse nepoluante respectiv panouri 

fotovoltaice, prezintă avantajul generării energiei 

electrice fără a elimina in atmosferă gaze cu efect de 

seră, contribuind în acest fel la păstrarea unui 

ecositem sănătos și prietenos cu viața si natura 

acestor versanți impăduriți, totodata dând un farmec 

aparte și o imbinare între traiul arhaic, arhitectura 

tradițională si noua tehnologie.Ținând cont de noile 

tehnologii, respectiv a panourilor fotovoltaice , 

electrificarea gospodariilor izolate este mai facilă, 

deoarece aceste sisteme se monteaza local si nu 

necesită linii de transport al electricității. Pentru 

cetățenii satului Gura Siriului ocupația de bază este 

creșterea animalelor, iar gospodăriile fiind izolate, 

atât pentru îngrijirea, cât și pentru paza animalelor, 

montarea sistemelor fotovoltaice sunt de un real 

folos, mai ales  că acești cetățeni nu beneficiază de 

resurse necesare achiziționării unor echipamente din 

fonduri proprii.  

Crearea de valoare a proiectului: 
Identificați și evaluați factorii de risc relevanți care 
pot afecta obținerea rezultatului(lor) preconizat(e) 
al/ale proiectului. 
 
Factorii de risc vor fi identificațiși analizați pentru 
fiecare rezultat, în ceea ce privește probabilitatea 
și impactul lor asupra implementării cu succes a 
proiectului. Evaluarea factorilor de risc va include, 
de asemenea, evaluarea partenerului. 
 
Utilizați maxim 2.000 caractere. 
 

Ca factori de risc relevanți care pot afecta obținerea 

rezultatului preconizat al proiectului evidențiem lipsa 

resurselor financiare a beneficiarilor pentru achiziția de 

materiale și relația cu furnizorul. 

 

9. Aspecte juridice 
 

Pentru locuințele care fac obiectul proiectului nu s-a solicitat finanțare din alte surse. 

Link: Informații privitoare la Ajutorul de Stat  

Suplimentar față de alte Programe UE/SEE 

Aveți în prezent/plănuiți să primiți altă 
finanțare pentru proiect/finanțare 
publică? 
Selectați[da/nu] 

[da/nu] 

nu 

 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html
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Relații bilaterale 

Întărește acest proiect relațiile bilaterale 
dintre Statele Donatoare și Statul 
Beneficiar? 
Selectați [da/nu] 

[da/nu] 

nu 

 

10. Activități și calendar  
 
Costurile cumulate ale activitățilortrebuie să fie în concordanță cu bugetul prevăzut. De asemenea, bugetul 

trebuie să corespundă cu Planul de Implementare al Proiectului. Toate sumele trebuie să fie în EURO. 

Activități și calendar 

A început deja Proiectul? 
Selectați [da/nu] 
Dacă răspunsul este „da”, vă rugăm să faceți 
o scurtă descriere: 

[da/nu] 
 
nu 
 

Din data de:  An: 2021 

Lună:  12 

Zi: 01 

Până la data de: An: 2022 

Lună:  11 

Zi: 30 

 

 

Activități proiect 
Activitățile principale din cadrul proiectului în timpul 

etapei de implementare (maxim 45 de caractere 

pentru fiecare activitate principală). De asemenea, 

estimați costurilecumulate pentru fiecareperioadă. 

Din anul 
[an] 

Semestrul 
[1/ 2/ 3/ 4] 

Până 

în 

anul 
[an] 

Semestrul 
[1/ 2/ 3/ 4] 

Cheltuieli 

[EURO] 
Costuri estimate. Cheltuielile 

totale trebuie să corespundă cu 

bugetul prevăzut. 

Intocmire documentatie proiect 

 

2021 2 2021 2 0 

Achizitionarea si montajul instalatiilor electrice 

fotovoltaice OFF GRID 

 

 

2021 2 2022 2 59.619  (TVA inclus) 

Instruirea beneficiarilor de proiect 

Instruirea in SSM 

 

2022 2 2022 2 371  (TVA inclus) 
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11. Bugetul de cheltuieli 
 
În această secțiune trebuie să estimați și să specificați tipul de cheltuieli care sunt incluse în proiectul dvs. 

  

Dacă acesta este un proiect care implică parteneri de proiect, trebuie să includeți în bugetul de cheltuieli 

toate costurile proiectului. Vă rugăm menționați costurile care vor fi suportate de solicitant și cele care îi 

revin fiecărui partener de proiect. Aceste costuri trebuie să corespundă informațiilor furnizate în secțiunea 

"Plande Finanțare". 

COSTURILE Proiectului: 

Consultați apelul pentru propuneri corespunzător pentru a vedea care costuri ale proiectului pot fi incluse. 

Toate cheltuielile trebuie să fie specificate în EURO.  

Puteți adăuga comentarii suplimentare privitoare la tipulde cheltuieli la rubrica de comentarii. 

NB! Vă rugăm să rețineți faptul că valoarea din bugetul total de cheltuieli va trebui să fie transferată în 

câmpul corespunzător din cadrul secțiunii “Plan de Finanțare”. 

Format numere 

Numerele vor fi afișate în acest format: # ### ### 

"," și "." nu vor fi acceptate ca separatoare de mii, va fi acceptat doar spațiul liber (" ").  

Link: Informații ajutor de la stat  

  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html
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Completați doar celulele cu fundal alb! 

Buget cheltuieli 

 Solicitant 
[EURO] 

Partener(i) 
[EURO] 

Total 
[EURO] 

Studii și consultanță 
STUDII ȘI CONSULTANȚĂ: 
 
COSTURI PERSONAL 
Sunt costurile cu personalul alocat proiectului, cuprinzând salariile propriu-zise plus contribuțiile la asigurările sociale și alte costuri 
statutare incluse în remunerație, cu condiția ca ele să corespundă cu politica uzuală privind remunerația promotorului de proiect și a 
partenerului de proiect; 
 
CONSULTANȚĂ ȘI CONSILIERE 
Pot fi folosite în coroborare cu studiile preliminare, dar, de asemenea, pentru servicii de consultanță generală , pentru a furniza 
companiei cunoștințe noi, doar dacă acestea sunt solicitate. Totuși, nu pot fi incluse în aceste cheltuieli de bază, cheltuielile cu 
consultanța pentru activități care sunt permanente sau periodice și care sunt legate de cheltuielile obișnuite de exploatare. 
 
ALTE COSTURI 
Specificațicosturile externe preconizate. Vă rugăm să utilizați căsuța pentru comentarii pentru informații suplimentare. 

Costuri cu personalul, inclusiv cheltuieli de regie  0 0 0 

Consultanță  0 0 0 

Achiziționarea de rapoarte, analize și studii  0 0 0 

Testare idee/soluții 0 0 0 

Cheltuieli suplimentare, inclusiv materiale, consumabile, etc. 0 0 0 

TOTAL (Studii și consultanță): 0 0 0 

Investiții 
MUNCA PROPRIE DE INVESTIȚII 
Pentru munca proprie de investiții și utilizarea propriului echipament, sunt declarate sumele care sunt preconizate pentru a fi aprobate 
pentru plata contabilului/auditorului. 
 
TEREN, CLĂDIRE, UTILAJE, ECHIPAMENT, AUTOVEHICULE ȘI UTILAJE CONSTRUCȚIE 
Specificați suma preconizată activată, de exemplu. 
 
ASAMBLARE, TRANSPORT, VAMĂ, INSTRUIRE, ETC. 
Specificați elementele facturabile de cost preconizate. 
 
DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ (NORME, LICENȚE, PATENTE, ETC. 
Specificați suma capitalizată preconizată la cumpărarea drepturilor de proprietate intelectuală, de exemplu: Drepturile de proprietate 
intelectuală trebuie să fie deduse. 

Vase/ambarcațiuni (de pescuit, transport marfă, etc.) 0 0 0 

Teren  0 0 0 

Clădiri 0 0 0 

Utilaje și echipamente (exclusiv TVA, transport marfă, taxe, etc.) 0 0 0 

Vehicule și utilaje de construcții(exclusiv TVA, transport marfă, 
taxe, etc.)  

0 0 0 

Instalații, transport marfă, taxe, instruire, etc. 0 0 0 

Imobilizări necorporale (licențe, brevete, expertiză, DPI, etc.) 0 0 0 

TOTAL (Investiții): 0 0 0 

Formare profesională 
COSTURI PERSONAL 
Costurile cu personalul alocat proiectului, incluzând salariile propriu-zise plus contribuțiile la asigurări sociale și alte costuri statutare 
incluse în remunerație, cu condiția ca acestea să corespundă cu politica uzuală privind remunerația promotorului de proiect și a 
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partenerului de proiect ; 
 
Costuri care decurg din alte contracte atribuite de către promotorul de proiect cu scopul de a executa proiectul, cu condiția ca 
atribuirea să fie conformă cu dispozițiile în vigoare privitoare la achizițiile publice. 
 
CHELTUIELI DE CĂLĂTORIE 
Indemnizațiile de deplasare și ședere pentru personalul și voluntarii care iau parte la proiect, cu condiția ca ele să fie conforme cu 
practicile uzuale ale promotorului de proiect și ale partenerului de proiect cu privire la costurile de deplasare; 
 
MATERIALE ȘI CONSUMABILE 
Specificați costurile preconizate facturabile pentru materialele și consumabilele folosite. 
 
SEDIU, UNELTE ȘI ECHIPAMENT 
Specificați ponderea preconizată a costurilor de închiriere facturabile și/sau ponderea amortizării financiare a spațiilor noi și a 
uneltelor și echipamentului care trebuie achiziționate pentru perioada cât sunt folosite în proiect. 
 
ALTE COSTURI 
Specificați alte costuri externe preconizate. Vă rugăm utilizați câmpul de comentarii pentru informații suplimentare. 

Costuri de personal cu instructori externi  0 0 0 

Servicii de consultanță și consiliere  0 0 0 

Costuri de personal cu instructori interni, inclusiv cheltuieli de regie 0 0 0 

Costuri de personal cu cursanții, inclusiv regie  0 0 0 

Cheltuieli de deplasare (exclus cazare)  0 0 0 

Materiale și consumabile  0 0 0 

Spații, unelte și echipamente (chirie/amortizare) 0 0 0 

TOTAL (Formare profesională): 0 0 0 

Cercetare& Dezvoltare 

SEDIU, INSTRUMENTE ȘI ECHIPAMENTE 

Specificați costurile de închiriere facturabile preconizate și / sau cota de amortizare a noilor locații și noilor unelteși echipamente care 

trebuie achiziționate pe perioada cât sunt utilizate pentru proiect. 

CERCETARE ȘI CONSULTANȚĂ CONTRACTE 

Specificați costurile preconizate pentru achiziții din surse externe făcute pe principiul concurenței loiale. 

DPI (DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ, INCLUSIV BREVETE) 

Specificați costurile preconizate pentru expertiză, brevete și alte imobilizări necorporale achiziționate sau autorizate din surse externe 

pe baza principiului concurenței loiale, care sunt achiziționate exclusiv pentru a fi utilizate în cadrul proiectului. 

PRODUCȚIA DE PROTOTIPURI / UZINĂ PILOT 

Specificați costurile preconizate pentru materiale și alți factori de producție legați de propria producție, ori costuri facturabile pentru 

achiziționarea din exterior pe baza principiului concurenței loiale. 

ALTE CHELTUIELI NOI DE REGIE SAU ALTE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE 

Specificați noile cheltuieli de regie preconizate și alte costuri de funcționare care vor apărea ca rezultat direct al proiectului și pe 

durata proiectului. Vă rugăm să utilizați căsuța de comentarii pentru comentarii suplimentare. 

Costuri cu personalul, inclusiv cheltuieli de regie  0 0 0 

Spații, unelte și echipamente (chirie/amortizare) 0 0 0 

Cercetare, expertiză și consultanță contractuală, etc. 0 0 0 

DPI (inclusiv brevete), cumpărate și licențe  0 0 0 

Prototip/pilot  0 0 0 

Cheltuieli regie/cheltuieli suplimentare, materiale și 
consumabile 

0 0 0 

TOTAL (Cercetare & Dezvoltare): 0 0 0 

Inovație 
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SALARII 

Costurile cu personalul alocat proiectului, cuprinzând salariile propriu-zise plus cheltuielile cu asigurările sociale  și alte cheltuieli 

statutare incluse în remunerație, cu condiția ca ele să corespundă politicii uzuale privind remunerația Promotorului de Proiect și a 

Partenerului de Proiect. 

 

COSTURI DE RECRUTARE ȘI RELOCARE  

Costuri asociate cu angajarea/angajarea de personal cu înaltă calificare. 

 

CONSULTANȚĂ INOVAȚII 

Recomandări, asistență și formare în transferul de cunoștințe, achiziția, protecția și utilizarea imobilizărilor necorporale, în utilizarea 

standardelor și regulamentelor care reglementează aceasta. 

 

ASISTENȚĂ INOVAȚIE 

Costurile pentru accesul la spațiul destinat birourilor, baza de date, biblioteci, cercetare de piață, laboratoare, etichetare de calitate, 

testare și certificare, cu scopul dezvoltării unor produse, procese și servicii mai eficiente. 

 

ACHIZIȚIONAREA ȘI ASIGURAREA ÎMPOTRIVA RISCURILOR A IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE 

Costuri legate de achiziția, protecția și apărarea drepturilor de proprietate intelectuală. 

Cheltuieli de personal pentru detașări  0 0 0 

Cheltuieli de recrutare și indemnizație de deplasare  0 0 0 

Servicii de consultanță cu privire la inovații– consultați ghidul 0 0 0 

Servicii asistență cu privire la inovații – consultați ghidul  0 0 0 

Obținerea, validarea și apărarea DPI (drepturi proprietate 
intelectuală) (inclusiv brevete) 

0 0 0 

TOTAL (Inovații): 0 0 0 

Alte cheltuieli 
Scrieți denumirea activității sau elementului de cost în câmpul de text, și suma în câmpul destinat valorii. 

...     

...     

...     

...     

...     

TOTAL (Alte cheltuieli): 0 0 0 

Buget total de cheltuieli[EURO]: 59.990 0 59.990 

 

Comentarii asupra bugetului de cheltuieli: 
Aici puneți adăuga explicații suplimentare  privitoare la costurile 
estimate. 
 
Utilizați maxim 2.000 caractere. 

Se va cheltui suma de 59.990 euro pentru 

documentatie proiect, achizitionare de 

echipamente, montaj si instruire beneficiari. 
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12. Plan de finanțare 
 

Primaria Comunei Siriu dispune de capital propriu in vederea finantarii proiectului, dat fiind faptul ca in 

cadrul Programului pentru Energie se aplica principiul rambursarii. 

Primaria Comunei Siriu va asigura costurile asigurarii celor 12 instalatii fotovoltaice pentru o perioada de 

cinci ani de la finantarea proiectului. 

 
 
Pondere asistență grant și cofinanțare: 

Solicitantul va asigura finanțarea integrală a proiectelor. Contribuția financiară provenită din acest Program 

va fi stabilită pentru fiecare caz în parte, luând în considerare toți factorii relevanți. Vor fi respectate 

reglementările procedurale și de fond în vigoare privitoare la achizițiile publice și ajutorul de stat . 

Plafoane de cofinanțare: 

Ponderea grantului va fi decisă pentru fiecare caz în parte în funcție de tipul de Solicitant și de activitățile 

proiectului, iar grantul acordat va fi rata grantului înmulțită cu cheltuielile eligibile aprobate. Prevederile 

relevante sunt incluse în legislația privind ajutorul de stat (Regulament (CE) nr. 651/2014 din 17 iunie 2014). 

Restul contribuției (cofinanțarea) trebuie să fie făcută în numerar de către Solicitant și/sau instituția 

financiară/instituțiile financiare a(le) partenerului(lor). Contribuția în ore de muncă din partea Solicitantului și 

a partenerului(lor) va fi acceptată ca și contribuție în numerar, dar trebuie să fie detaliată în formularul 

pentru propunerea de proiect și în modelul pentru buget detaliat care este un atașament obligatoriu. 

Calcularea contribuției în ore de muncă se va face pe baza costurilor reale ale angajatorului, dar se va limita 

la salarii și contribuții sociale. 

Format cifre 

Numerele vor fi afișate în acest format: # ### ### 

"," și "." nu vor fi acceptate ca separatoare de mii, se va accepta doar spațiul liber (" ").  

Completați doar celulele cu fundal alb! 

Plan de finanțare 

 Împrumut Granturi Total 

Finanțareproprie a Solicitantului: 
Aici trebuie specificată finanțarea proprie a 
solicitanților, de exemplu fondurile cu care 
contribuiți dvs. la implementarea proiectului. 
Sub "Comentarii privitoare  la planul de finanțare", 
specificați de unde sunt asigurate fondurile, de 
exemplu dacă provin din operațiile în curs ale 
companiei sau dacă sunt adăugate ca nou capital 
al întreprinderii. 

- - EURO  - 
 

Costuri proprii de proiect ale Partenerilor de 
Proiect: 
Aici sunt specificate fondurile care sunt asigurate 
din contribuțiile  partenerilor pentru 
implementarea proiectului,și care sunt înregistrate 
ca și costuri în contabilitatea Partenerilor de 

- - EURO - 
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Proiect. 
Contribuția la Proiect în numerar a 
Partenerilor de Proiect 
Aici sunt specificate fondurile provenite de la 
partenerii de proiect pentru implementarea 
proiectului, și care sunt înregistrate ca și costuri în 
contabilitatea solicitantului. 

- - EURO - 
 

Innovation Norway (total):  EUR 60.000 
Aceeași sumă 
conform 
Formularului 
pentru Propunere 
de Proiect , 
secțiunea 6 

EUR 60.000 

Alte finanțări publice: EURO .-.. 
Datoria publică 
este asigurată în 
acest caz din alte 
surse decât cele 
de la Innovation 
Norway 

EURO ..-. 
Există granturi 
publice și 
contribuții din 
alte surse decât 
cele de la 
Innovation 
Norway 

EURO ..-. 

Alte finanțări: EURO .-.. 
Împrumuturile 
sunt acordate de 
parteneri privați 
care nu execută 
sarcini în cadrul 
proiectului. 

EURO ..-. 
Aici se vor 
menționa 
contribuțiile în 
numerar și alte 
resurse de la 
parteneri privați 
care nu execută 
sarcini în cadrul 
proiectului. 

EURO ..-. 

Total fonduri: - - EURO .-.. 

Total buget de cheltuieli:   EURO  60000 
 
Aceeași sumăca cea 
completată în 
secțiunea 11. 

    

Comentarii privitoare la planul de finanțare: 
Oricare altă relație importantă dintre fondurile 
declarate în planul de finanțare va fi descrisă și 
elaborată aici. Precizați în mod deosebit dacă este 
planificatăfolosirea ca bază de autofinanțare 
capital propriu sau noi împrumuturi subordonate 
care pot fi adăugate la acest capital. 
 
Utilizați maxim 2.000 caractere. 

... 

 Preturile includ TVA  

13. Factori interni 
(această secțiune va fi completată doar de către entitățile care sunt“Întreprinderi care desfășoară activități 

economice”) 
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Factorii interni sunt factori pe care Solicitantul poate să îi influențeze prin alegeri strategice. 

Acești factori sunt importanți pentru evaluarea propunerii  de proiect (referință:criterii și metodologie de 

evaluare a Proiectului). 

Vă rugăm specificați doar factorii relevanți pentru proiect. 

Factori interni: 
Descrieți modul în care cei mai 
importanțifactori interni afectează entitățile 
și veniturile viitoare ale proiectului. Aceștia 
pot fi: 
- resurse esențiale 
- activități principale 
- parteneri 
- economie 
- producție / tehnologie 
 
Utilizați maxim4.000 caractere. 

...  

 

14. Factori externi 
(această secțiune se va completa doar de către entitățile care sunt “Întreprinderi care desfășoară activități 

economice”) 

Factorii externi sunt factori pe care solicitantul nu îi poate influența pe termen scurt. 

Mediul extern stabilește cadrul extern pentru afaceri și include elemente precum furnizori, concurență, 

clienți, piețe noi, condiții internaționale, legi și reglementări, cerințe de mediu și fluctuații de piață. 

Descrieți pe scurt cele mai importante elemente și măsura în care acestea reprezintă pentru entitate și pentru 

proiect puncte tari și puncte slabe, amenințări și oportunități. 

Acești factori sunt importanți pentru evaluarea propunerii de proiect (referință: Criterii și metodologie de 

evaluare a Proiectului). 

Factori externi: 
Descrieți modul în care cei mai importanți 
factori externi afectează entitățile și viitoarele 
venituri ale proiectul. Aceștia pot fi: 
- Segmente de clienți 
- Relații clienți 
- Canale de distribuire 
- Concurență 
- Cadrul economic 
- Furnizori 
- Dezvoltare tehnologică 
- Condiții legislative și politice 
- Cultură 
- Resurse naturale 
 
Utilizați maxim 4.000 caractere. 

...  
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15. Chestiuni transversale 
 

Descrieți modul în care proiectul va afecta (pozitiv sau negativ) chestiunile transversale. Identificați 

provocările relevante și/sau obstacolele. Descrieți măsurile care trebuie adoptate pentru limitarea impactului 

negativ asupra proiectului (dacă este cazul). 

Chestiuni transversale 

Bună guvernare: 
Solicitantul trebuie să descrie  modul în 
careproiectul respectă principiile bunei 
guvernanțe și ale bunei practici comerciale, 
inclusiv toleranță zero față de corupție. 
 
Utilizați maxim 2.000 caractere. 

În cadrul Primăriei Siriu nu au fost semnalate încălcari ale  normelor legale, 
regulamentului intern,contractului individual de muncă, ordinelor şi dispoziţiilor legale 

ale conducătorilor ierarhici, deci nu au fost probleme de guvernare. 

 Obiectivele codului etic al UAT SIRIU urmăresc să asigure creşterea calităţii 

serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi să 

contribuie la eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică, 

prin: 

a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi 

sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului 

Primăriei Comunei Siriu, funcţiei de demnitate publică si al demnitarilor publici, 

funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, si a functiei contractuale şi a personalului 

contractual; 

b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se 

aştepte din partea demnitarilor publici, funcţionarilor publici şi a personalului 

contractual în exercitarea funcţiilor de demnitate publică sau funcţiilor publice ori 

contractuale; 

c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi salariaţii 

Primăriei Comunei Siriu, şi între cetăţeni şi Primarul Comunei Siriu  şi Consiliul local 

al Comunei Siriu, pe de altă parte. 

Dezvoltare sustenabilă: 
Solicitantul trebuie să descrie pe scurt cum 
poate afecta proiectul dezvoltarea 
sustenabilă, inclusiv: 
- clima și mediul 
- drepturile omului 

 
Utilizați maxim 2.000 caractere. 

Electrificarea gospodăriilor izolate cu generatoare de energie din surse nepoluante 

respectiv panouri fotovoltaice, prezintă avantajul generării energiei electrice fără a 

elimina in atmosferă gaze cu efect de seră, contribuind în acest fel la păstrarea unui 

ecositem sănătos și prietenos cu viața si natura acestor versanți impăduriți, totodata 

dând un farmec aparte și o imbinare între traiul arhaic, arhitectura tradițională si noua 

tehnologie.Ținând cont de noile tehnologii, respectiv a panourilor fotovoltaice , 

electrificarea gospodariilor izolate este mai facilă, deoarece aceste sisteme se monteaza 

local si nu necesită linii de transport al electricității. 

Egalitate de gen: 
Solicitantul trebuie să descrie pe scurt modul 
în care proiectul contribuie la egalitatea de 
gen și la participare și șanse egale pentru 
bărbați și femei. 
 
Utilizați maxim 2.000 caractere. 

Proiectul contribuie la egalitatea dintre cetateni, drept garantat prin Constitutia 

Romaniei. Aceasta prevede drepturi egale pentru toti romanii indiferent de rasa, 

nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, apartenenta politica, venit sau origine 

sociala. Acelasi act normativ  prevede egalitatea cetatenilor in fata legii si a 

autoritatilor, fara privilegii si fara discriminare.  

 

16. Situații financiare 
 

Faceți o scurtă descriere a poziției financiare curente a entității și a dezvoltării viitoare preconizate. 

Se va atașa la propunerea de proiect ultima situație financiară anuală, precum și alte documente financiare 

relevante pentru perioade care nu sunt mai mari de șase luni. Consultați secțiunea "Atașament" de mai jos, 

unde atașamentele pot fi încărcate. Consultați secțiunea privitoare la atașamente. 

Trebuie atașate situațiile financiare anuale aprobate ale ultimilor 2- 3 ani. 

Trebuie atașat bugetul operațional pe următorii 3 ani. 
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Istoricul contului de profit și pierderi și bilanțul contabil sunt importante pentru a stabili dacă este realistă 

cofinanțarea internă a proiectului. 

Bugetele operaționale sunt o parte centrală a procesului de evaluare a proiectului, pentru a verifica dacă 

proiectul este sustenabil, de exemplu sustenabilitatea proiectului după perioada de implementare. 

Situațiefinanciară 

Conturi și buget: 
Comentarii privitoare la rapoartele financiare 
precedente pot fi introduse aici, sunteți 
satisfăcuți de profitabilitatea pe care a atins-o 
întreprinderea în ultimii ani, și care este ținta 
de profitabilitate? 

 
Utilizați maxim 2.000 caractere. 

Se vor atasa situatiile financiare pe ultimii 4 ani, respectiv 

2017, 2018, 2019,2020. 

Care sunt factorii importanți pentru 
profitabilitatea companiei? 
Care sunt principalii factori pentru 
profitabilitatea entității? Estimări bugetare 
pentru viitorul profit, de exemplu cota de 
piață, produse noi, producție mai eficientă, 
etc. cum va afecta proiectul profitabilitatea 
entității dvs.? 

 
Utilizați maxim 2.000 caractere. 

...  

 

17. Atașamente 
 

În această secțiune sunteți rugați să atașați toate documentele solicitate. Vă rugăm să țineți cont că ele sunt 

obligatorii pentru evaluarea propunerii dvs. de proiect de către Operatorul de Fond. 

În ceeaceprivește “Certificatul de Înregistrare Corespunzător” și “Dovada Cazierului Judiciar și Fiscal fără 

înscrisuri”,tipul de informație va varia, în funcție de Statul Beneficiar din care proveniți. 

Toate atașamentele trebuie să fie disponibile la data depunerii propunerii de proiect, dar cel mult 2 

atașamente pot fi depuse într-un interval de 2 săptămâni de la termenul limită de transmitere a propunerilor 

de proiecte. În cazul în care nu aveți deja un atașament pregătit, vă rugăm specificați în emailul de depunere 

a propunerii de proiect motivul pentru care atașamentul nu a fost transmis. 

   

Tipuri de fișiere 

Există o restricție privitoare la tipurile de fișiere care pot fi trimise. Acestea se referă la: 

- formate de imagine .jpg și .png 

- .pdf 

- .docx (Word) 

- .xsl (excel) 

- .xslx (excel) 

- .pptx (powerpoint) 

- .odt (Open document text document) 

- .odp (Open document presentation document) 

- .ods (open document spreadsheet document) 
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A fost stabilită o limită de maxim 10 MB per atașament. 

În cazul în care mărimea totală a atașamentelor este mai mare de 10 MB, vă rugăm trimiteți propunerea de 

proiect prin intermediul câtorva email-uri, sau utilizați un serviciu de transfer al fișierelor. 

 

18. Validare/Depunere  
 

Vă rugăm să vă asigurați că Propunerea de Proiect este corect completată și că se respectă numărul maxim 

de caractere specificat în fiecare secțiune și câmp de text al acestui Formular pentru Propunerea de Proiect. 

Procedura de depunere și lista atașamentelor obligatorii sunt specificate în textul Apelului. 

 

 


