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Această competiţie sprijină
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU.

CEZ Vanzare este principalul furnizor de energie electrica din sud-vestul Romaniei, 
dar si furnizor de gaze naturale, cu un portofoliu de clienti casnici si industriali care 
depaseste 1,4 milioane de clienti. Pentru mai multe detalii, va invitam sa vizitati 
www.cezinfo.ro. 

 

Asociatia CSR Nest ofera solutii si servicii mediului de afaceri si societatii civile in 
domenii precum cel al responsabilitatii sociale corporative (CSR), dezvoltarii 
organizationale si comunitare, economiei sociale sau proiectelor de mediu, pentru a 
creste impactul actiunilor lor in comunitate. In ultimii ani, problematica mediului si a 
protejarii acestuia a devenit o directie strategica pentru Asociatia CSR Nest. 
Pentru mai multe detalii, va invitam sa vizitati www.csrnest.ro. 

 

In cadrul programului Adapost cu energie, CEZ Vanzare indeplineste calitatea de 
finantator, oferind grantul in valoare de 39.000 RON, iar Asociatia CSR Nest este 
administratorul programului, avand responsabilitatea implementarii acestuia in 
comunitatile incluse in editia din acest an a programului Adapost cu energie. 

 

Adapost cu energie face parte din proiectul SocialWatt care faciliteaza dezvoltarea, 
implementarea si replicarea de scheme inovatoare pentru reducerea saraciei 
energetice. In plus, SocialWatt ajuta la eliminarea decalajului intre companiile 
energetice si serviciile sociale, prin promovarea colaborarii si implementarea 
activitatilor de dezvoltare a capacitatii administrative. Adapost cu energie se 
subsumeza Obiectivului 7 de Dezvoltare Durabila ONU, „Energie curata si la preturi 
accesibile”, in contextul in care cererea pentru energie electrica este in crestere, iar 
societatea in ansamblul sau trebuie sa fie pregatita sa faca fata acestei situatii si sa se 
adapteze in sensul adoptarii pe scara larga a energiei regenerabile. 

 

 

Nota: 

Participarea in cadrul programului “Adapost cu energie ” si incheierea contractului de finantare nu reprezinta un 
parteneriat sau o asociere in sensul transferului vreunui drept de reprezentare ori a unui drept de proprietate intelectuala 
catre aplicanti si beneficiari. Utililizarea de catre aplicanti a denumirii CEZ Vanzare in prezentarea ori denumirea proiectului 
de catre beneficiarii finantarii nu este permisa fara acordul companiei CEZ Vanzare S.A. 

DESPRE NOI
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Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU.

Adapost cu energie este un program de responsabilitate sociala dezvoltat de 
compania CEZ Vanzare si implementat cu sprijinul Asociatiei CSR Nest. Aflat la prima 
editie anuala, programul isi propune sa sustina financiar un proiect implementat in 
cadrul comunitatii/comunitatilor locale din urmatoarele 7 judete din sud-vestul 
Romaniei: Arges (Pitesti, Curtea de Arges, Campulung), Dolj (Craiova, Bechet, Filiasi, 
Bailesti), Gorj (Targu Jiu), Olt (Slatina, Corabia, Caracal), Valcea (Ramnicu Valcea, 
Horezu, Dragasani, Calimanesti), Mehedinti (Drobeta Turnu Severin, Orsova, Baia de 
Arama, Vanju Mare) si Teleorman (Alexandria, Videle, Rosiorii de Vede). 

 
Scopul programului este de a reduce saracia energetica si de a oferi acces la servicii 
moderne de energie (electricitate si gaze naturale), in randul clientilor casnici ai CEZ 
Vanzare. In editia din acest an a programului Adapost cu energie, proiectul care va 
demonstra un impact semnificativ in comunitatea/comunitatile in care va fi 
implementat, va primi o finantare totala in valoare de 39.000 RON. 

Adapost cu energie va sprijini acel proiect care: 

 

 

Nota: Aceste conditii nu sunt cumulative, dar fiecare dintre ele va fi luata in considerare si evaluata in departajarea 
proiectelor.

CE ESTE PROGRAMUL DE 
RESPONSABILITATE SOCIALA 
Adapost cu energie 

• Are un impact real in comunitate; 

• Se incadreaza doar in una din cele doua directii strategice stabilite de finantator pentru 
editia din acest an; 

• Deserveste unui numar cat mai mare de beneficiari din comunitatea/comunitatile in care 
se implementeaza proiectul; 

• Implica membrii comunitatii in rezolvarea problemelor existente la nivel local; 

• Incurajeaza si utilizeaza voluntariatul; 

• Demonstreaza eficienta (activitati – costuri – rezultate – impact); 

• Incurajeaza parteneriatele intra si intersectoriale, cu un impact pozitiv asupra comunitatii. 
Aceste parteneriate sunt incurajate atat timp cat sunt relevante pentru implementarea 
eficienta a proiectului si contribuie la obtinerea unui impact real cat mai mare in comunitate; 

• Propune abordari si/sau solutii originale si eficiente pentru rezolvarea problemelor 
existente in comunitatile locale; 

• Are o componenta semnificativa de inovare; 

• Dovedeste sustenabilitatea.
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CALENDARUL PROGRAMULUI 
Adapost cu energie, editia 2021  

CE PROIECTE POT FI FINANTATE 
PRIN PROGRAMUL
Adapost cu energie?

• Inscrierea proiectelor in competitie: 
 17 mai - 14 iunie 2021 

• Verificarea eligibilitatii proiectelor inscrise in competitie:
 15 iunie - 25 iunie 2021 

• Evaluarea proiectelor inscrise in competitie si desemnarea castigatorului:
 25 iunie - 9 iulie 2021 

• Anuntarea proiectului castigator:
 12 iulie 2021  

• Semnarea contractului de finantare si alocarea grantului:
 15 iulie 2021 

• Implementarea proiectului castigator si monitorizarea acestuia:
 15 iulie - 30 noiembrie 2021 

• Evaluarea impactului proiectului implementat (raportarea catre Finantator):
 1 - 31 decembrie 2021

Competitia cauta idei de proiecte sociale, cu caracter inovator, cu impact pe termen 
mediu si lung, care sa asigure confortul in interiorul locuintei. 

 

BENEFICIARII PROGRAMULUI
In competitie se pot inscrie organizatii neguvernamentale nationale sau locale ce pot 
activa in sfere precum: servicii sociale, locuire sociala (care construiesc si reabiliteaza 
locuinte destinate persoanelor cu venituri reduse), dezvoltare comunitara (contribuie 
la dezvoltarea sustenabila a comunitatilor, organizatii care pun impreuna donatori, 
ONG-uri sau grupuri de initiativa pentru a dezvolta mai departe) sau ONG-uri care 
propun solutii de eficienta energetica etc.
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In cadrul competitiei din anul 2021, se vor finanta idei de proiecte care fac parte din 
una din urmatoarele directii strategice: 

EFICIENTA ENERGETICA 
Activitati eligibile: 

Directii strategice de interventie
prin programul Adapost cu energie 

• Inlocuire/achizitie aparatura/sisteme eficiente (ex: frigider, aragaz, masina de spalat, aer 
conditionat, boiler, pompe, centrala termica); 

• Anvelopare termica: pereti interiori, acoperis, ferestre; 

• Renovare: reparatii acoperis, pereti, instalatie electrica etc.

SOLUTII SMART 
Activitati eligibile: 

• Inlocuire/ achizitie panouri solare, termostate inteligente etc. 

Beneficiari eligibili:

• Clienti casnici CEZ Vanzare din grupuri vulnerabile: varstnici, persoane cu dizabilitati, 
persoane din mediul rural, persoane singure, familii monoparentale etc. care locuiesc in 
locuinte individuale. 
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Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU.

Proiectele propuse trebuie sa aiba ca si arie de implementare una sau mai multe din 
comunitatile din urmatoarele judete:

Organizatiile neguvernamentale interesate de programul de finantare Adapost cu 
energie vor putea aplica in cadrul editiei 2021 a acestui program in perioada 17 mai 
- 14 iunie 2021, pana la ora 23.59 a datei de 14 iunie. Aplicatiile de proiecte se vor 
trimite exclusiv pe adresa de e-mail adapostcuenergie@csrnest.ro 

 Pentru a fi eligibili in etapa de evaluare tehnico - administrativa, aplicantii trebuie: 

Nota: Un proiect poate fi implementat exclusiv in orasele incluse in editia 2021 a programului Adapost cu energie din 
judetele Arges, Dolj, Gorj, Olt, Valcea, Mehedinti si Teleorman. Proiectele pot viza unul sau mai multe orase mentionate mai 
sus. Nu se vor finanta proiecte care implementeaza activitati in cadrul mai multor judete incluse in editia 2021 a 
programului Adapost cu energie. 

ARIA DE IMPLEMENTARE 

PROCEDURA DE APLICATIE 

• Arges: Pitesti, Curtea de Arges, Campulung 

• Dolj: Craiova, Bechet, Filiasi, Bailesti 

• Gorj: Targu Jiu 

• Olt: Slatina, Corabia, Caracal 

• Valcea: Ramnicu Valcea, Horezu, Dragasani, Calimanesti 

• Mehedinti: Drobeta Turnu Severin, Orsova, Baia de Arama, Vanju Mare 

• Teleorman: Alexandria, Videle, Rosiorii de Vede 

• Sa completeze formularul de aplicatie, insotit de documentele/anexele aferente dosarului 
de aplicatie si sa le trimita completate corect si complet, in termenul limita stabilit, exclusiv 
la adresa de e-mail adapostcuenergie@csrnest.ro Toata documentatia aferenta dosarului 
de aplicatie poate fi descarcata de pe www.cezinfo.ro/adapost-cu-energie/; 

• Sa indeplineasca criteriile de eligibilitate stabilite de finantator in ghidul aplicantului 
pentru editia din 2021 a programului de responsabilitate sociala Adapost cu energie; 

• Sa ataseze acordul de parteneriat (daca este cazul) care sa faca dovada parteneriatului 
cu autoritati locale (ex: primarie, directie de asistenta sociala etc.) sau institutii de 
invatamant - gradinite, scoli;

• Sa trimita CV-urile membrilor cheie ale echipei de proiect. 
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Autoritatile publice locale si institutiile de invatamant sunt eligibile in calitate de 
parteneri ai aplicantului. Atat finantatorul (CEZ Vanzare), cat si administratorul 
programului (Asociatia CSR Nest) incurajeaza incheierea de parteneriate intre 
ONG-uri si autoritati publice locale/institutii de invatamant, pentru derularea 
proiectului propus spre finantare. In cazul incheierii unor astfel de parteneriate, 
trebuie mentionat clar rolul fiecarui partener institutie sau autoritate publica in proiect, 
precum si valoarea adaugata pe care acesta o aduce proiectului propus spre 
finantare. 

 

Parteneriatul dintre aplicanti si autoritatile publice locale si institutiile de invatamant 
poate viza aspecte precum colaborarea in identificarea grupurilor tinta si/sau in 
sustinerea implementarii si/sau dezvoltarea unor activitati din proiect care se inscriu 
in directiile strategice. 

 

Pentru a fi valid parteneriatul dintre aplicant si autoritatile publice locale si institutiile 
de invatamant, acesta trebuie sa vizeze ca si beneficiari finali ai proiectelor, clientii 
casnici CEZ Vanzare din grupuri vulnerabile: varstnici, persoane cu dizabilitati, 
persoane din mediul rural, persoane singure, familii monoparentale etc. 
care locuiesc in locuinte individuale. 

 

Fiecare aplicant poate depune maximum 2 cereri de finantare, cate una pentru 
fiecare directie strategica a programului Adapost cu energie; acestea vor fi analizate 
de o echipa de evaluare formata din cinci evaluatori (1 din partea Asociatiei CSR 
Nest, 2 din partea CEZ Vanzare, 2 reprezentanti industrie energetica). 

 

In urma procesului de evaluare tehnico-administrativa si de continut a aplicatiilor 
depuse, se va stabili 1 proiect castigator. Organizatia desemnata castigatoare va avea 
obligatia de a transminte via e-mail, scanate si in format pdf pe adresa 
office@csrnest.ro, statutul si actul constitutiv al asociatiei/fundatiei. 
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RELEVANTA: Acest criteriu se refera la masura in care proiectul propus vine in 
intampinarea unei nevoi sau probleme locale, precum si la masura in care acesta 
raspunde directiilor strategice stabilite de Finantator. Identificarea unei nevoi in 
comunitatea locala poate fi sustinuta prin prezentarea unor informatii statistice/studii 
realizate la nivel local/cercetari/focus grupuri. 

IMPACTUL: se refera la rezultatele proiectului concretizate in: schimbari generate pe 
termen scurt, mediu si lung; efectele pozitive asupra comunitatii in care s-a 
implementat proiectul; numarul beneficiarilor directi si indirecti ai proiectului. Este 
foarte important ca impactul proiectului implementat sa fie unul pe termen mediu sau 
lung, astfel incat comunitatea sa beneficieze in mod sustenabil de efectele pozitive 
induse de implementarea proiectului pe plan local. Impactul proiectului propus poate 
fi: social, asupra mediului, educational. Toate cele trei forme ale impactului proiectului 
trebuie sa fie semnificative, astfel incat acestea sa poata fi masurate, tangibile si 
demonstrabile; 

OBIECTIVELE SMART ALE PROIECTULUI: obiectivele propuse in proiect trebuie 
sa fie specifice, masurabile si tangibile, realiste si incadrate in timp, in limita finantarii 
nerambursabile in valoare de 39.000 RON si a celor 5 luni de implementare a 
proiectului; 

BUGET REALIST, TRANSPARENT SI CORELAT CU ACTIVITATILE 
PROIECTULUI: Conditia pentru castigarea grantului este ca activitatile si toate 
resursele necesare implementarii proiectului propus sa fie estimate in mod realist si 
detaliate corespunzator. De asemenea, intocmirea unui buget narativ este 
recomandata. Bugetul proiectului trebuie astfel intocmit incat sa tina cont de o serie 
de factori precum: 

Criterii de selectie folosite pentru 
departajarea proiectelor dupa 
evaluarea acestora

• Costurile reale din piata; 

• Amploarea activitatilor din cadrul proiectului; 

• Rezultatele si impactul proiectului in comunitate; 

• Corelarea bugetului cu activitatile proiectului; 

• Sa acopere toata plaja costurilor necesare derularii proiectului; 

• Sa acopere toate tipurile de costuri mentionate in formularul de aplicatie. 

• Sa cuprinda costurile finantarii nerambursabile (in valoare de 39.000 RON) 

• Costurile salariale nu pot depasi 20% din valoarea finantarii nerambursabile.
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SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: Se refera la masura in care rezultatele 
proiectului vor fi vizibile si dupa finalizarea acestuia, odata cu incheierea finantarii. 
Acest criteriu poate fi reliefat in propunerea de proiect prin:

PLANIFICAREA REALISTA A ACTIVITATILOR: Se refera la prezentarea in proiect a 
tuturor activitatilor menite sa duca la o implementare optima a proiectului in 
comunitatea locala, fara a omite nicio activitate. De asemenea, se refera la 
planificarea in timp a desfasurarii fiecarei activitati in parte, astfel incat sa fie respectat 
termenul limita de implementare a diferitelor faze ale proiectului, dar si a intregului 
proiect.

• Incheierea unor parteneriate menite sa contribuie la continuarea proiectului si 
dupa incheierea finantarii prin programul Adapost cu energie. 

• Atragerea de parteneri care sustina financiar pe viitor activitatile proiectului. 

• Previzionarea unor activitati care pot sa sustina sustenabilitatea proiectului (ex. 
vizite de monitorizare la domiciliul beneficiarului, obligativitatea beneficiarului 
direct de a mentine in posesie bunurile primite in cadrul proiectului). 

ONG-urile aplicante in cadrul programului de responsabilitate sociala Adapost cu 
energie, editia 2021, pot propune proiecte cu un buget maxim de 39.000 RON. 
Bugetele vor fi alcatuite conform Anexei 1/Formular de candidatura si vor trebui sa 
atinga limita maxima de 39.000 RON. Proiectele de o valoare mai mica vor fi 
depunctate in procesul de evaluare. 

Care este suma care poate fi 
solicitata pentru un proiect?
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Implementarea proiectului se va face cu sprijinul Asociatiei CSR Nest, care este 
denumit in continuare Administratorul programului Adapost cu energie. In mod 
specific, rolul Asociatiei CSR Nest va consta in: 

Rolul Asociatiei CSR Nest in 
programul Adapost cu energie 

Solicitantii eligibili sunt exclusiv organizatii neguvernamentale, fara scop lucrativ, 
infiintate legal, si cu sediul in comunitatile in care editia 2021 a programului Adapost 
cu energie se implementeaza. Organizatiile trebuie sa aiba personalitate juridica, sa 
fie persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial, constituite, organizate si 
administrate in conformitate cu prevederile legislatiei care guverneaza organizatiile 
neguvernamentale fara scop lucrativ, din Romania (OG 26/2000 si legea 21/1924 cu 
privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare), si anume 
asociatii, fundatii sau federatii. 

Aplicantii pot propune si implementa proiecte exclusiv in localitatile incluse in editia 
2021 a programului Adapost cu energie, din judetele Arges, Dolj, Gorj, Olt, Valcea, 
Mehedinti si Teleorman. Proiectele pot viza una sau mai multe localitati mentionate in 
ghidul aplicantului. Nu se vor finanta proiecte care implementeaza activitati in cadrul 
mai multor judete incluse in editia 2021 a programului Adapost cu energie. 

Proiectele depuse trebuie sa vizeze exclusiv clienti CEZ Vanzare din medii 
defavorizate. Ca atare, aplicantii vor trebui sa completeze un formular separat 
(Anexa 3) in care vor trece codurile de client ale beneficiarilor individuali finali ai 
proiectului implementat, formular care va dovedi calitatea acestora de clienti CEZ 
Vanzare. 

Sa completeze formularul de aplicatie, insotit de documentele/anexele aferente 
dosarului de aplicatie si sa le trimita completate corect si complet, in termenul limita 

Regulamentul programului Adapost 
cu energie 

• Managementul implementarii proiectului conform standardelor programului de 
responsabilitate sociala Adapost cu energie, de comun acord cu promotorii proiectelor; 

• Elaborarea si implementarea strategiei de comunicare pentru proiectul castigator; 

• Monitorizarea implementarii proiectului castigator; 

• Consultanta privind implementarea proiectului pe parcursul intregii derulari a acestuia.
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stabilit, respectiv 14 iunie 2021, pana la ora 23.59, exclusiv la adresa de e-mail 
adapostcuenergie@csrnest.ro. Toata documentatia aferenta dosarului de aplicatie 
poate fi descarcata de pe www.cezinfo.ro/adapost-cu-energie/ 

Proiectul/proiectele propuse spre finantare se inscriu in una din directiile strategice 
aferente anului 2021. 

Proiectele propuse spre finantare vor fi expediate exclusiv in format electronic la 
adresa: adapostcuenergie@csrnest.ro, iar fiecare propunere va primi cate un numar 
de intregistrare. Proiectele propuse pentru finantare, transmise prin orice alte mijloace 
(de exemplu prin posta/curier) sau pe o alta adresa de E-mail decat 
adapostcuenergie@csrnest.ro nu vor fi luate in considerare; 

Aplicantul poate sa includa in proiectul/proiectele propuse, unul sau mai multi 
parteneri locali (autoritate publica locala si institutie de invatamant). Solicitantul va 
prezenta un acord de parteneriat care sa reflecte parteneriatul cu institutiile de 
invatamant/autoritatile publice locale. Acordul de parteneriat trebuie incheiat corect, 
conform Anexei 2 si trebuie sa evidentieze distinct rolul si responsabilitatile fiecarei 
parti, precum si valoarea adaugata pe care acesta o aduce proiectului propus spre 
finantare. Parteneriatul dintre aplicanti si autoritatile publice locale si/sau institutiile de 
invatamant poate viza aspecte precum colaborarea in identificarea grupurilor tinta 
si/sau in sustinerea implementarii si/sau dezvoltarea unor activitati din proiect care se 
inscriu in directiile strategice. Atat finantatorul (CEZ Vanzare), cat si administratorul 
programului (Asociatia CSR Nest) incurajeaza incheierea de parteneriate intre 
ONG-urile aplicante si institutiile de invatamant/autoritatile publice locale, pentru 
derularea proiectului propus spre finantare. 

CV-urile membrilor cheie ale echipei de proiect implicate trebuie sa insoteasca fiecare 
candidatura (proiect). 

Suma maxima ce poate fi solicitata de aplicant este de 39.000 RON pentru un 
proiect.

Un aplicant poate depune maximum 2 cereri de finantare, cate una pentru fiecare 
directie strategica a programului de responsabilitate sociala Adapost cu energie. 

Documentele aferente aplicatiei pentru candidatura vor fi completate doar in limba 
romana. Acolo unde formularul o cere, se va semna de catre persoana autorizata si 
se va indica data si aplica stampila. Ulterior, formularul va fi trimis in format PDF la 
adresa de email adapostcuenergie@csrnest.ro. 

Perioada de implementare a proiectului nu trebuie sa depaseasca data de 30 
noiembrie 2021. 

Proiectul/proiectele pentru care sa realizeaza aplicatia nu beneficiaza la momentul 
depunerii de o finantare din partea unei alte institutii publice, societati comerciale, 
persoane fizice sau autoritati publice.

ADĂPOST
CU ENERGIE

Această competiţie sprijină
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU.
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• Aplicantii trebuie sa aiba dreptul, autoritatea si capacitatea juridica potrivit 
Statutului/Actului Constitutiv sa deruleze activitatile prevazute in proiectul prezentat; 

• ONG-urile aplicante trebuie sa fie constituite, inregistrate si administrate in 
conformitate cu legislatia in vigoare din Romania; 

• Aplicantii trebuie sa aiba un istoric relevant al activitatilor si actiunilor realizate, 
conform statutului propriu; 

• Aplicantii trebuie sa nu fi fost implicati in vreun fel in situatii controversate din punct 
de vedere moral si/sau legal sau sa fi sustinut opinii de natura sa ridice probleme 
controversate in societate, pozitii radicale, politice, nedemocratice etc; 

• Organizatiile aplicante trebuie sa faca dovada inscrierii lor in Registrul ANAF al 
entitatilor/unitatilor de cult.

• ONG-urile locale pot aplica in cadrul programului Adapost cu energie numai daca 
au sediul social intr-una din comunitatile din judetele incluse in editia 2021 a 
programului Adapost cu energie; 

• In cazul ONG-urilor nationale, acestea pot avea interventie punctuala in comunitatile 
mentionate in ghidul solicitantului, dar numai daca au filiala juridica in judetele si 
respectiv in una din comunitatile din judetele in care CEZ Vanzare intervine cu 
programul Adapost cu energie; 

• Aplicantii in cadrul programului Adapost cu energie 2021 trebuie sa fie persoane 
juridice de drept privat, asociatii sau fundatii cu punct de lucru, filiala sau sediul social 
inregistrat intr-unul dintre judetele: Arges, Dolj, Gorj, Olt, Valcea, Mehedinti, Teleorman; 

• ONG-urile aplicante trebuie sa fie neafiliate politic – organizarea, conducerea 
precum si administrarea nu se afla sub autoritatea unui partid politic (asociatie si 
fundatie constituita conform OG nr. 26/2000 sau Legii 21/1924 cu privire la asociatii si 
fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare); 

• ONG-urile aplicante trebuie sa fie independente si transparente – organizarea, 
conducerea si administrarea nu se afla, direct sau indirect, sub influenta unei autoritati 
publice, societati comerciale, asociatii profesionale sau persoane fizice avand interese 
de afaceri care nu corespund principiilor care guverneaza acest program; 
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Proiectul propus se implementeaza doar in comunitatea/comunitatile din cadrul celor 
7 judete, respectiv:

   Arges: Pitesti, Curtea de Arges, Campulung 
   Dolj: Craiova, Bechet, Filiasi, Bailesti 
   Gorj: Targu Jiu 
   Olt: Slatina, Corabia, Caracal 
   Valcea: Rm Valcea, Horezu, Dragasani, Calimanesti 
   Mehedinti: Drobeta Turnu Severin, Orsova, Baia de Arama, Vanju Mare 
   Teleorman: Alexandria, Videle, Rosiorii de Vede 

Proiectele prin scop si continut, trebuie sa respecte normele legale si sa nu 
contravina celor sociale, etice, morale etc. 

Programul Adapost cu energie nu sustine proiecte politice, religioase, comerciale si 
nici organizatii/ institutii avand astfel de obiective. 

Nota: Proiectele care nu respecta ori nu indeplinesc toate conditiile mentionate mai sus nu vor fi luate in considerare sau 
vor fi respinse. Proiectele declarate necastigatoare vor primi feedback scris din partea Administratorului programului 
Adapost cu energie . 

ELIGIBILITATEA APLICANTILOR 



• Aplicantii trebuie sa aiba dreptul, autoritatea si capacitatea juridica potrivit 
Statutului/Actului Constitutiv sa deruleze activitatile prevazute in proiectul prezentat; 

• ONG-urile aplicante trebuie sa fie constituite, inregistrate si administrate in 
conformitate cu legislatia in vigoare din Romania; 

• Aplicantii trebuie sa aiba un istoric relevant al activitatilor si actiunilor realizate, 
conform statutului propriu; 

• Aplicantii trebuie sa nu fi fost implicati in vreun fel in situatii controversate din punct 
de vedere moral si/sau legal sau sa fi sustinut opinii de natura sa ridice probleme 
controversate in societate, pozitii radicale, politice, nedemocratice etc; 

• Organizatiile aplicante trebuie sa faca dovada inscrierii lor in Registrul ANAF al 
entitatilor/unitatilor de cult.

• Institutii de invatamant si autoritati publice locale cu sediul in localitatile incluse in 
editia 2021 a programului Adapost cu energie din judetele eligibile, respectiv: Arges, 
Dolj, Gorj, Olt, Valcea, Mehedinti, Teleorman. Parteneriatul dintre aplicanti si/sau 
autoritatile publice locale si institutiile de invatamant poate viza aspecte precum 
colaborarea in identificarea grupurilor tinta si/sau in sustinerea implementarii si/sau 
dezvoltarea unor activitati din proiect care se inscriu in directiile strategice. 
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Atentie! 
Evaluarea si indeplinirea, respectiv neindeplinirea conditiilor expuse la punctele 
de mai sus privind regulamentul programului de responsabilitate sociala 
Adapost cu energie si conditiile de eligibilitate reprezinta atributul exclusiv al 
Administratorului programului si al Finantatorului acestui Program. Pentru 
clarificarea situatiei, acestia pot solicita si primi de la acei aplicanti interesati 
documente relevante si explicatii suplimentare. Fata de decizia de ne-eligibilitate 
a acestora, nu exista posibilitatea contestatiei, aceasta fiind definitiva si 
irevocabila in privinta aplicatiei respinse. 

PARTENERI ELIGIBILI 
• ONG-urile locale pot aplica in cadrul programului Adapost cu energie numai daca 
au sediul social intr-una din comunitatile din judetele incluse in editia 2021 a 
programului Adapost cu energie; 

• In cazul ONG-urilor nationale, acestea pot avea interventie punctuala in comunitatile 
mentionate in ghidul solicitantului, dar numai daca au filiala juridica in judetele si 
respectiv in una din comunitatile din judetele in care CEZ Vanzare intervine cu 
programul Adapost cu energie; 

• Aplicantii in cadrul programului Adapost cu energie 2021 trebuie sa fie persoane 
juridice de drept privat, asociatii sau fundatii cu punct de lucru, filiala sau sediul social 
inregistrat intr-unul dintre judetele: Arges, Dolj, Gorj, Olt, Valcea, Mehedinti, Teleorman; 

• ONG-urile aplicante trebuie sa fie neafiliate politic – organizarea, conducerea 
precum si administrarea nu se afla sub autoritatea unui partid politic (asociatie si 
fundatie constituita conform OG nr. 26/2000 sau Legii 21/1924 cu privire la asociatii si 
fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare); 

• ONG-urile aplicante trebuie sa fie independente si transparente – organizarea, 
conducerea si administrarea nu se afla, direct sau indirect, sub influenta unei autoritati 
publice, societati comerciale, asociatii profesionale sau persoane fizice avand interese 
de afaceri care nu corespund principiilor care guverneaza acest program; 



Pentru a fi eligibile, costurile si cheltuielile asociate proiectelor trebuie sa indeplineasca 
urmatoarele conditii:

• Sa fie necesare bunei desfasurari si finalizarii proiectului si sa fie prevazute in 
bugetul acestui proiect; 

• Sa fie identificabile si verificabile (copii dupa documentele justificative originale vor fi 
solicitate de catre Administratorul programului); 

• Sa fie identificabile si verificabile, sa fie sustinute de documentele justificative 
originale, conform reglementarilor nationale in vigoare si sa fie inregistrate in 
contabilitatea Beneficiarului precum si in contabilitatea partenerilor – daca exista; 

• Salarii/costuri salariale pentru angajatii sau colaboratorii beneficiarilor care sunt 
implicati direct in managementul proiectului; valoarea salariilor nu poate depasi 20% 
din valoarea finantarii; costuri eligibile sunt si onorariile unor experti (daca este cazul), 
dar nu mai mult de 10% din bugetul total al proiectului;

• Sa fi fost angajate de catre Beneficiar si/sau partenerii acestuia in perioada de 
implementare a proiectului asa cum este definita in contractul de finantare si sa fie 
achitate in perioada cuprinsa intre data semnarii contratului si data trimiterii raportului 
(nu mai tarziu de 30/11/2021). 

• Proiecte care nu corespund si nu reflecta directiile strategice de interventie ale 
acestui program; 

• Proiecte care vizeaza mai mult de un judet in care se implementeaza programul 
Adapost cu energie, editia 2021; 

• Proiecte care nu sunt redactate pe baza documentatiei existente pe site-ul 
programului, respectiv www.cezinfo.ro/adapost-cu-energie/ 
 sau a caror documentatie nu a fost completata corect si/sau integral; 
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Ce proiecte nu pot fi finantate in cadrul 
programului de responsabilitate sociala 
Adapost cu energie? 

CHELTUIELI ELIGIBILE • Proiecte care contin ori implica imprumuturi/creditari, cheltuieli retroactive ale unor 
proiecte incheiate sau in curs de desfasurare; 

• Proiecte care instiga ori promoveaza discriminarea, xenofobia, rasismul ori violenta de 
orice fel; 

• Proiecte cu mesaj discriminatoriu fata de anumite categorii sociale, rasiale si/sau la 
adresa unor minoritati entice, nationale, religioase sau sexuale; 

• Proiecte care au ca si scop obtinerea de profit in urma derularii de activitati 
comerciale; 

• Proiecte ale organizatiilor sindicale sau patronale, asociatiile profesionale, uniunile de 
interese economice de orice fel; 

• Proiecte ale partidelor sau asociatiilor politice ori a cultelor religioase; 

• Proiecte ale persoanele fizice si persoanele juridice de orice tip ori asimilate acestora, 
asociatiile cooperatiste; 

• Proiecte ale organizatiilor, care se afla in faliment (inclusiv este depusa o cerere de 
reorganizare sau de deschidere a procedurii de faliment) sau sunt in stare de lichidare; 

• Proiecte ale organizatiilor care nu si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor la 
bugetul de stat, a contributiilor la asigurarile sociale sau au datorii fiscale, datorii la 
contributiile pentru fondul de asigurari pentru somaj si pentru fondul asigurarilor de 
sanatate, conform prevederilor legale din Romania; 

• Proiecte ale organizatiilor respectiv persoanele care fac parte din organele de 
conducere ale acestora, in privinta carora s-a inceput urmarirea penala ori cauza face 
obiectul unui proces penal, cat si cele care sunt subiect al unui conflict de interese 
declarat sau notoriu; 

• Proiecte ale organizatiilor care au incalcat prevederile Regulamentului; 

• Proiecte ale organizatiilor care au conturile blocate/poprite sau sunt in executare 
silita. 
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• Proiecte care nu corespund si nu reflecta directiile strategice de interventie ale 
acestui program; 

• Proiecte care vizeaza mai mult de un judet in care se implementeaza programul 
Adapost cu energie, editia 2021; 

• Proiecte care nu sunt redactate pe baza documentatiei existente pe site-ul 
programului, respectiv www.cezinfo.ro/adapost-cu-energie/ 
 sau a caror documentatie nu a fost completata corect si/sau integral; 

• Proiecte care contin ori implica imprumuturi/creditari, cheltuieli retroactive ale unor 
proiecte incheiate sau in curs de desfasurare; 

• Proiecte care instiga ori promoveaza discriminarea, xenofobia, rasismul ori violenta de 
orice fel; 

• Proiecte cu mesaj discriminatoriu fata de anumite categorii sociale, rasiale si/sau la 
adresa unor minoritati entice, nationale, religioase sau sexuale; 

• Proiecte care au ca si scop obtinerea de profit in urma derularii de activitati 
comerciale; 

• Proiecte ale organizatiilor sindicale sau patronale, asociatiile profesionale, uniunile de 
interese economice de orice fel; 

• Proiecte ale partidelor sau asociatiilor politice ori a cultelor religioase; 

• Proiecte ale persoanele fizice si persoanele juridice de orice tip ori asimilate acestora, 
asociatiile cooperatiste; 

• Proiecte ale organizatiilor, care se afla in faliment (inclusiv este depusa o cerere de 
reorganizare sau de deschidere a procedurii de faliment) sau sunt in stare de lichidare; 

• Proiecte ale organizatiilor care nu si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor la 
bugetul de stat, a contributiilor la asigurarile sociale sau au datorii fiscale, datorii la 
contributiile pentru fondul de asigurari pentru somaj si pentru fondul asigurarilor de 
sanatate, conform prevederilor legale din Romania; 

• Proiecte ale organizatiilor respectiv persoanele care fac parte din organele de 
conducere ale acestora, in privinta carora s-a inceput urmarirea penala ori cauza face 
obiectul unui proces penal, cat si cele care sunt subiect al unui conflict de interese 
declarat sau notoriu; 

• Proiecte ale organizatiilor care au incalcat prevederile Regulamentului; 

• Proiecte ale organizatiilor care au conturile blocate/poprite sau sunt in executare 
silita. 
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NU sunt eligibile urmatoarele cheltuieli: 

• Costuri care deja sunt acoperite prin alte proiecte/finantari/sponsorizari; 

• Taxa pe valoarea adaugata precum si alte taxe si impozite care pot fi recuperate 
potrivit reglementarilor in vigoare; 

• Credite si dobanzi datorate bancilor sau altor institutii financiare nebancare; 

• Amenzi si penalitati, de orice natura; 

• Credite catre terte parti; 

• Comisioanele de schimb valutar si pierderile datorate diferentelor de schimb 
valutar; 

• Costurile legate (asociate) dezvoltarii organizationale; 

• Premii in bani; 

• Burse individuale; 

• Prime, bonusuri motivationale sau alte forme de recompense financiare sau 
materiale pentru persoanele implicate in implementarea proiectului; 

• Costurile suplimentare care depasesc limita grantului, respectiv 39.000 RON vor fi 
suportate direct de catre Beneficiar). 

 

Cheltuielile neeligibile, dar necesare derularii proiectului, precum si orice alta 
cheltuiala suplimentara care va aparea pe durata implementarii proiectului vor fi 
suportate de Beneficiarul aplicant al finantarii. 

Cheltuieli care nu sunt eligibile 
(nu sunt subiect al finantarii) 
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Pentru orice detalii legate de modalitatea de derulare a 
programului de responsabilitate sociala Adapost cu 
energie, va rugam sa consultati website-ul dedicat 
programului, www.cezinfo.ro/adapost-cu-energie/ 
 sau sa ne contactati la adresa de email: office@csrnest.ro 
sau la telefon: 0739 855 070, intre orele 9.00 – 17.00. 

Cum aflu detalii despre 
programul
Adapost cu energie? 
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