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Etapele procesului de aplicare online
Crearea contului
de utilizator

Completarea și editarea
Cererii de finanțare

Asocierea contului
cu un ONG

Validarea Cererii
de finanțare

Crearea contului

Accesați https://finantaripublice.fdsc.ro
utilizând unul din următoarele browsere:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.

Butonul Cont nou va deschide pagina
unde puteți introduce datele de
identificare.
După introducerea datelor veți primi un
mesaj care va anunța faptul că trebuie să
validați crearea contului. Aceasta se
poate face după ce accesați link-ul trimis
către adresa de email introdusă la pasul
anterior.

Asocierea contului cu un ONG

Pentru a putea completa o Cerere de finanțare este
necesar ca utilizatorul să fie asociat cu o organizație
neguvernamentală (ONG). Asocierea cu un ONG se
face cu un click pe butonul Adaugă organizație:
1) În cazul în care organizația nu există în baza
de date, veți primi drepturi de administrare
pentru
respectiva
organizație
prin
completarea unor date suplimentare.
2) În cazul în care organizația există deja în
baza de date, veți putea cere drepturi de
editare de la administratorul acesteia.

Completarea și editarea Cererii de Finanțare

După accesarea butonului Finantari curente și un
click pe Apelul dorit, veți putea completa Cererea de
finanțare dorită:
•

În partea de sus a Cererii puteți vedea
numărul de înregistrare al acesteia.

•

Pentru a salva o secțiune trebuie ca toate
câmpurile obligatorii (marcate cu *) ) din
secțiunea respectivă să fie completate.

• Trebuie încărcate următoarele Anexe:
Anexa 2a – Bugetul proiectului
Anexa 3 – Declarația de eligibilitate
Anexa 4 – Declarația de parteneriat (dacă este cazul)
Este necesar să verificați dacă fișierul încărcat este
completat integral şi nu un alt fișier aflat în lucru.

Validarea Cererii de Finanțare

În ultima secțiune a Cererii de finanțare, opțiunile de
la salvare vor fi diferite: “vezi cererea”, “validează
cererea” și “șterge cererea”.
Veți putea previzualiza aplicația înainte de a o valida.
Este necesar să verificați integritatea fișierelor
încarcate înainte de validare.
După acest pas nu veți mai putea edita sau sterge
Cererea.
După validare, utilizatorul este înștiințat prin email că
Cererea de finanțare a fost validată.

ATENȚIE: În etapa de evaluare nu
vor intra decât Cererile validate!

