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- Partea I - 

Dispoziţii Legale şi Administrative 



Participanţi 

 

• Beneficiar coordonator; 

• Beneficiar / beneficiari asociaţi; 

• Cofinanţator; 

• Subcontractori. 



Beneficiari  

 

• Beneficiar al Programului LIFE+ 2013 poate fi 
orice persoană juridică (organism public sau 
privat, ca beneficiar unic sau în parteneriat), 
înregistrată în statele membre ale Uniunii 
Europene sau în Croaţia. 

 



Beneficiarul coordonator 

• Singura entitate responsabilă din punct de vedere 
financiar şi juridic pentru implementare 
proiectului în faţa Comisiei Europene (CE); 

• Singurul care primeşte finanţarea CE şi o 
distribuie beneficiarilor asociaţi; 

• Singurul punct de contact pentru Comisia 
Europeană; 

• Preia şi transmite CE rapoartele tehnice şi 
financiare. 



Beneficiarii asociaţi 

 

• Beneficiarii asociaţi împuternicesc beneficiarul 
coordonator să acţioneze în numele lor; 

• Furnizează beneficiarului coordonator toate 
informaţiile necesare întocmirii rapoartelor 
tehnice şi financiare; 

• Contribuie financiar  şi beneficiază de 
contribuţia financiară a UE. 



Reguli pentru beneficiari 

• Obligaţia de a păstra documentele care 
vizează cheltuielile şi veniturile atât pe 
perioada implementării proiectului, cât şi cinci 
ani după efectuarea ultimei plăţi; 

• Beneficiarul coordonator nu poate 
subcontracta servicii beneficiarilor asociaţi; 

• Beneficiarii asociaţi nu pot subcontracta 
servicii beneficiarului coordonator sau altor 
beneficiari asociaţi. 



Co-finanţatorul 

 

 

• Contribuie financiar; 

• Nu este implicat direct în implementarea 
proiectului; 

• Nu beneficiază de finanţarea UE. 



Subcontractorii 

• Furnizează servicii externe beneficiarului 
coordonator şi /sau beneficiarilor asociaţi, 
pentru o perioadă fixă, pentru o sarcină 
specifică; 

• Sunt plătiţi integral pentru serviciile prestate; 

• Nu contribuie financiar, nu beneficiază de 
drepturi de proprietate intelectuală. 

 



Rapoartele tehnice 

• Raport iniţial (în primele 9 luni ale proiectului); 
• Raport de progres (cel mult 18 luni între 

rapoarte); 
• Raport intermediar (1 raport intermediar: 

proiecte care depăşesc 24 de luni, iar contribuţia 
UE este mai mare de 300.000 de euro; 2 rapoarte 
intermediare: proiecte care depăşesc 48 de luni, 
iar contribuţia UE este mai mare de 2.000.000 de 
euro); 

• Raport final (în cel mult trei luni de la încheierea 
proiectului). 



Amendamente la contractul de 
finanţare 

Modificări substanţiale: 
• natura sau a conţinutul activităţilor şi / sau 

livrabilelor; 
• statutul legal a beneficiarilor; 
• structura parteneriatului; 
• durata proiectului; 
• creşterea cu mai mult de 10% şi 30.000 euro a 

costurilor prevăzute în cadrul uneia sau al mai 
multor categorii de cheltuieli (exclusă categoria 
“Overheads” – Cheltuieli de regie). 
 



Startul proiectului 

 

 

• Data indicată în dispoziţiile speciale ale 
acordului de finanţare, indiferent de data 
semnării acordului sau de plata prefinanţării 



Finalul proiectului 

 

• Proiectul poate fi amânat numai în 
circumstanţe neprevăzute, excepţionale; 

• Solicitarea amânării trebuie depusă cel târziu 
cu trei luni înainte de încheierea proiectului, 
altfel CE îşi rezervă dreptul de a o refuza / de a 
nu o lua în calcul. 

 

 



  

 

 

- Partea a doua - 

Dispoziţii Financiare 

 



Rate de co-finanţare 

• LIFE+ 2012 Natură şi Biodiversitate 

50% finanţare naţională 

50% finanţare UE 

 

EXCEPŢIE: LIFE+ Natura (Proiectele care conţin acţiuni concrete de conservare pentru 
habitatele şi speciile prioritare din cadrul Directivelor Păsări şi Habitate) 

25% finanţare naţională 

75% finanţare UE 

 

• LIFE+ 2012 Guvernare şi Politici de Mediu 

50% finanţare naţională 

50% finanţare UE 

 

• LIFE+ 2012 Informare şi Comunicare 

50% finanţare naţională 

50% finanţare UE 

 



Contribuţia financiară a UE 

• Suma din contractul de finanţare nu poate fi 
depăşită în nicio situaţie; 

• Niciun alt instrument financiar al UE nu poate 
finanţa direct sau indirect proiectul; 

• Proiectele LIFE+ nu produc profit; 
• Orice încasări în timpul implementării sunt 

considerate venituri directe în cadrul proiectului 
şi vor fi declarate CE; 

• CE îşi va reduce, în consecinţă, contribuţia 
financiară, pentru a echilibra totalul veniturilor 
cu totalul cheltuielilor. 
 



Costuri eligibile 

Categorii de cheltuieli 

• Personal 

• Deplasări şi diurnă 

• Asistenţă externă 

• Bunuri durabile (Infrastructură, Echipamente, 
Prototipuri, Teren) 

• Consumabile 

• Alte costuri 

• Overheads (Cheltuieli de regie) 

 



 
Costuri de personal 

 
 

• Maxim 215 zile / an; 

• Maxim 400 euro / zi (altfel, justificări 
temeinice); 

• Regula de 2% pentru instituţiile publice. 



Deplasări şi diurnă 

• Taxele de participare la conferinţe se 
încadrează la categoria “Alte costuri” şi 
reprezintă cheltuieli eligibile numai dacă este 
prezentat proiectul în cadrul respectivelor 
evenimente; 

• În concordanţă cu regulile interne ale 
beneficiarilor şi legislaţia naţională. 



Asistenţă externă 

 

• Costuri de subcontractare; 

• Costuri de închiriere a echipamentelor sau a 
clădirilor; 

• Limitate la 35% din bugetul total al proiectului 
(altfel, justificări temeinice). 



Bunuri durabile (I) 

Doar deprecierea este cost eligibil în cadrul 
Programului LIFE+ 

Deprecierea: 
• maxim 25% din costul integral pentru 

infrastructură; 
• maxim 50% din costul integral pentru 

echipamente; 
• egală cu costul real pentru prototipuri (nu pot fi 

comercializate în timpul implementării proiectului 
sau 5 ani după încheierea lui). 
 



Bunuri durabile (II) 

Excepţii: 

• Deprecierea este egală cu costul integral pentru 
proiectele LIFE+ Natura şi LIFE+ Biodiversitate, în 
cazul autorităţilor publice şi al ONG-urilor; 

• Cumpărarea terenurilor este cost eligibil numai 
pentru proiectele LIFE+ Natura (terenul trebuie 
folosit în mod exclusiv pentru activităţile de 
conservarea a naturii, inclusiv după încheierea 
proiectului). 



Consumabile 
 

 

• Costuri legate de cumpărarea sau reparaţiile 
bunurilor care nu sunt plasate în inventarul 
beneficiarilor la bunuri durabile; 

• Costuri semnificative legate de diseminare: 
copii xerox, corespondenţă. 



Alte costuri 

 

 

• Costuri care nu se încadrează în nicio altă 
categorie de cheltuieli: garanţii bancare, taxe 
pentru participarea la conferinţe, asigurări 



Overheads 

 

 

• Maxim 7% din totalul costurilor eligibile ale 
întregului proiect (fără a fi luate în calcul 
costurile cu leasing-ul sau cumpărarea 
terenurilor şi cheltuielile de regie) 

 



Costuri neeligibile (I) 

• Costuri legate de activităţi care nu sunt prevăzute în 
proiect; 

• Costuri ale bunurilor durabile  şi materialelor de 
comunicare care nu poartă logo-ul LIFE şi Natura 2000, 
acolo unde este cazul; 

• Costuri care depăşesc 10% şi 30.000 de euro în cadrul 
oricărei categorii de cheltuieli, în cazul în care Comisia 
nu a emis un acord adiţional în acest sens; 

• Facturi emise între beneficiarii asociaţi, precum şi între 
beneficiarul coordonator şi beneficiarii asociaţi. 

 

 



Costuri neeligibile (II) 

• Costuri pentru planurile de management sau alt 
gen de planuri prevăzute în proiect, dacă nu sunt 
operaţionale până la încheierea proiectului; 

• Pierderile în urma schimbului valutar; 

• Investiţii majore în infrastructură; 

• Cercetare ştiinţifică de bază; 

• Cumpărarea terenurilor, dacă nu este vorba de 
un proiect LIFE+ Natura şi nu respectă art. 26 din 
Dispoziţiile Comune. 

 



Tranşe de finanţare (I) 

Prefinanţare iniţială 

 

• Echivalentul a 40% din contribuţia maximă a UE; 

• Creşte la 70% pentru proiectele implementate în 
24 de luni sau o perioadă mai scurtă, precum şi 
pentru proiectele în cadrul cărora contribuţia UE 
este mai mică de 300.000 de euro. 



Tranşe de finanţare (II) 

Plată intermediară 
 

• Echivalentul a 40% din contribuţia maximă a UE, 
pentru proiecte a căror implementare depăşeşte 
24 de luni, iar contribuţia UE este mai mare de 
300.000 de euro; 

• Cu condiţia ca cel puţin 150% din prima 
prefinanţare să fi fost cheltuiţi; 

• În cazuri excepţionale, pot exista două plăţi 
intermediare.  



Tranşe de finanţare (III) 

 

Plata finală 

 

• După ce Comisia Europeană aprobă raportul 
tehnic final şi raportul financiar final 



Contact LIFE+ 

Autoritate Naţională LIFE+ 

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 

 

Punct Focal Naţional LIFE+ 

Magda Cace 

Manager public  

Compartimentul Programe Finanţate UE 

Direcţia Generală Achiziţii Publice şi Administrativ 

021.408.95.66 

0751.076.297 

magda.cace@mmediu.ro 

http://mmediu.ro/programe_finantare/life/life.htm 
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Vă mulţumesc! 

Vă doresc mult succes! 


