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ÎNREGISTRARE CONT 

Dacă vrei să înscrii proiecte pentru a obține finanțare de la Fundația Vodafone România  trebuie să își 

creezi un cont pe platformă. 

Cum procedezi? 

Intri pe: http://finantare.fundatia-vodafone.ro/ 

1. click pe Intră în contul tău / Înregistrează-te (1) 

2. click pe Crează cont nou 

sau accesezi direct link-ul de mai jos: 

http://finantare.fundatia-vodafone.ro/cont-nou/ 

Completezi formularul de înregistrare cu următoarele informații: 

1. Nume 

2. Prenume 

3. Adresă de email !Te rugăm să folosești o adresă validă de email pe care o poți accesa.  

4. Denumire ONG 

5. CIF (Codul de identificare fiscală al ONG-ului) 

6. Parola 

 

Dacă datele completate de tine sunt validate, vei primi un mesaj de confirmare la adresa specificată. 
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ACTIVARE CONT 

Pentru a finaliza înregistrarea contului trebuie să accezi căsuța de email (completată în formularul de 

înregistrare) și să activezi contul tău accesând link-ul menționat în email (1): 

 

!Doar după ce îți activezi contul vei putea accesa platforma. 

INTRĂ ÎN CONTUL TĂU  

Pentru a intra în cont trebuie să urmezi următorii pași: 

Intri pe: http://finantare.fundatia-vodafone.ro/ 

1. click pe Intră în contul tău / Înregistrează-te 

2. introduci adresa de email și parola pe care le-ai completat în pasul de înregistrare. 

ÎNSCRIERE PROIECT FINANȚARE 

Odată logat accesezi din meniul lateral secțiunea Runde de finanțare active (1): 
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(2) Pentru detalii proiect click pe Vezi detalii 

(2) Pentru a aplica la runda de finanțare click pe Aplică și urmezi pașii de înscriere proiect 

(3) Perioada de înscriere reprezintă perioada de timp în care vă puteți înscriere proiectele pentru 

finanțare. 

După finalizarea pașilor de înscriere a unui proiect vei primi un mesaj de confirmare (4): 

 

(5) Status prezintă la ce stadiu este proiectul tău. 
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ÎNSCRIERE PROIECT – FORMULAR DE APLICAȚIE 

 

Pasul ¼ 

ELIGIBILITATE 

Aplicantul va trebui să răspundă la opt  întrebări legate de eligibilitate. Acestea includ răspunsuri de tipul 

Da sau Nu. 

Pentru a putea trece la etapa următoare, toate răspunsurile legate de eligibilitate trebuie să fie în 

concordanță cu cerințele regulamentului rundei de finanțare. 

Un singur răspuns necorespunzător duce la blocarea aplicației! 

 

1. Aplicantul este o organizatie neguvernamentala (asociatie, fundatie sau federatie), inregistrata 

legal in Romania conform Ordonantei 26/2000? 

2. Organizaţia aplicantă are ca scop declarat susţinerea şi promovarea de evenimente şi proiecte 

de propagandă religioasă sau politică? 

3. Organizaţia aplicantă este în stare sau pe cale de dizolvare sau lichidare, sau are activitatea 

suspendată, nu şi-a indeplinit obligatiile de plată a contribuţiilor la asigurarile sociale sau are 

datorii fiscale? 

4. Aplicantul a depus bilanţul financiar pentru ultimul an fiscal şi are minim 2 ani de activitate de la 

înfiinţare? 

5. Proiectul este în concordanţă cu misiunea Fundaţiei Vodafone România şi cu domeniile finanţate 

prin această rundă de finanţare? 

6. Proiectul a fost deja implementat? 

7. Beneficiarii proiectului reprezintă un grup şi nu o persoană? 

8. Proiectul are ca scop exclusiv organizarea de campanii/ evenimente de strângere de fonduri, 

recepţii, conferinţe, călătorii? 

 

 

Pasul 2/4 

PREZENTAREA ORGANIZAȚIEI SOLICITANTE 

 

Denumirea organizatiei (aplicant): 



Misiunea organizatiei: 

Adresa sociala: 

Adresa postala (daca difera de cea sociala): 

Numarul din Registrul Fundatiilor 

Numarul HJ de infiintare a organizatiei: 

Codul Fiscal: 

IBAN (lei):    

Nume banca si filiala: 

Numele si functia reprezentantului legal: 

Numele si functia persoanei de contact pe proiect: 

Email persoana de contact pe proiect: 

Telefon persoana de contact pe proiect: 

DOCUMENTE DE ÎNCĂRCAT 

Dimensiunea unui fișier nu trebuie să depășească 5MB. Dacă ai mai multe fișiere de urcat, folosește o 

singură arhivă zip 

Statut* (document obligatoriu) 

Hotărârea judecătorească* (document obligatoriu) 

Certificatul de înregistrare fiscală* (document obligatoriu) 

Act constitutiv* (document obligatoriu) 

Certificat de înscriere a persoanei juridice* (document obligatoriu) 

Raport anual / Bilanț pentru ultimul an fiscal* (document obligatoriu) 

Documente care atestă acreditarea serviciilor (dacă este cazul)  

Orice alte documente relevante pentru juriu (fotografii, testimoniale, etc.)  

 

 

 



PASUL ¾ 

PROIECTUL 

Denumirea proiectului: 

Data de incepere: 

Data de incheiere: 

Categorie proiect 

Parteneri in implementarea proiectului: lista institutiilor/ ONG-urilor cu care lucrati in implementarea 

proiectului 

500 caractere 

Alte surse de finantare: ex. sponsorizari obtinute de la alte companii (se va mentiona numele acestor 

companii), finantari europene etc 

500 caractere 

DESCRIEREA PROIECTULUI  

 

Justificare (problematica abordata, descrierea situatiei identificata si a contextului in care se va derula 

proiectul)  

1600 caractere 

  

 

Scopul si obiectivele proiectului (Obiectivele trebuie sa fie SMART – specifice, masurabile, realizabile, 

realiste si incadrabile intr-un timp dat) 

2000 caractere 

 

 

Beneficiari (prezentati criteriile de selectie a beneficiarilor, de unde vor proveni acestia, cum vor fi 

inclusi in program)  

1000 caractere 

 

Planul de actiune 

Detaliati activitatile care duc la indeplinirea fiecarui obiectiv, serviciile oferite catre beneficiari. Includeti 

titlul si o descriere detaliata a fiecarei activitati care va fi desfasurata pentru obtinerea rezultatelor. 

2500 caractere 

 

 



Calendarul de activitati 

2000 caractere 

 

 

Rezultate asteptate si indicatori de evaluare a proiectului 

2500 caractere 

 

 

Implicarea voluntarilor (dacă există voluntari în proiect, vă rugăm detaliați implicarea acestora) 

2000 caractere 

 

Echipa de implementare a proiectului (prezentati tot personalul care va lucra in proiect: nume, functii, 

norma intrega/ jumatate de norma/ colaborare) 

2000 caractere 

 

Sustenabilitatea proiectului 

1000 caractere 

 

Vizibilitatea si promovarea proiectului  

2000 caractere 

 

Experienta anterioara in derularea unor proiecte similare 

1500 caractere 

 

Valoarea totala a proiectului (LEI) 

Valoarea finantarii solicitate (LEI) 

 

Buget detaliat ( Vezi ANEXA 1)  

 

Pasul 4/4 

EXECUTIVE SUMMARY  (VA RUGAM COMPLETATI IN LIMBA ENGLEZA) 

Applicant: 

Project Title  

Implementing partners (other NGOs, institutions…) 

300 caractere 

 

Goal & Objectives (what are the solutions you propose to address the identified problem; what change 

does  your organization want to obtain by implementing this project)  

2000 caractere 

http://finantare.fundatia-vodafone.ro/public/files/model-buget-detaliat.xls


 

List of activities  

2500 caractere 

 

Total project cost (in Euro)  …. 

 

Funds requested (in Euro) from Vodafone Foundation. …. 

(Detailed budget should be filled in lei; Here, to fill in the amount in Euro please use an exchange rate of 

1 euro = 4,5 lei.) 

 

Other sources of funding (If the amount requested from Vodafone Foundation is smaller than the total 

project cost please mention which are the sources of the other funds.)  

500 caractere 

Key Personnel  

 2000 caractere 

Starting date: 

Closing date: 

AM UITAT PAROLA 

În cazul în care ți-ai uitat parola, poți genera una nouă urmând următorii pași: 

Intri în contul tău accesând http://finantare.fundatia-vodafone.ro/ 

1. click pe Intră în contul tău / Înregistrează-te 

2. click pe Am uitat parola 

În pasul următor trebuie să introduci adresa de email pe care ai completat-o în pasul de înregistrate.  Un 

email cu instrucțiunile de schimbare a parolei va fi trimis la adresa specificată. 

EDITARE DATE CONT  

În cazul în care dorești să îți modifici datele de cont, o poți face după ce te-ai logat în cont accesând  

Contul meu -> Actualizează (1): 

http://finantare.fundatia-vodafone.ro/


 

!Pentru a modifica adresa de email te rugăm să contactezi echipa tehnică a Fundației Vodafone 

România la adresa: fundatia.vodafone_ro@vodafone.com 
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