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ATENŢIE!!! Se recomandă utilizarea navigatoarelor web (browser-e) Mozilla Firefox şi 
Google Chrome. În cazul în care sunt întâmpinate dificult ăţi în introducerea datelor  în 
aplicaţie, vă sugerăm să încercaţi o altă versiune de navigator web.   

 

Pasul 1 

Prin accesarea link-ului denumit „Platforma finantare” regăsit pe pagina www.arcub.ro, 
aplicantul va ajunge pe o pagină de autenficare ca în imaginea de mai jos. 

 

Cei care deja au un cont, îl pot folosi prin completarea datelor de „autentificare” și introducerea 
Login-ului (CUI-ul organizației) și parolei utilizate în autentificările anterioare. Daca ați uitat 
parola, o puteți recupera prin apăsarea link-ului „parola uitata” și urmărirea instrucțiunilor. 
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Solicitanții aflați la prima solicitare vor înregistra un cont nou prin accesarea butonului din 
dreapta sus: „ Înscrie-te”. 

Pasul 2 

În urma accesării butonului „Inscrie-te”, se va deschide o pagină în care vor trebui introduse date 
aferente aplicantului (CUI- cod unic de identificare fiscala, care va fi utilizat în câmpul LOGIN 
pentru conectare; Denumire organizatie; Parola- cu această parolă vă veţi conecta pe platformă; 
Reintroduce parola; Email- adresă email de contact. Pe această adresă se va primi confirmarea 
după depunerea proiectului (Adresa de email este unică și nu va putea fi folosită pentru definirea 
unui alt utilizator); Adresă; Telefon; Persoana de contact). După completarea câmpurilor de mai 
sus, se dă click pe butonul SALVEAZA. 

 

Orice conectare ulterioară se va face prin utilizarea CUI-ului (codul unic de identificare 
fiscală) în câmpul de LOGIN si a parolei introduse la pasul 2. 

ATENŢIE!!! Aceste credenţiale de acces vor putea fi folosite şi în competiţiile viitoare.  
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Pasul 3 

După apăsarea butonului „SALVEAZA”, se ajunge automat în pagina utilizatorului unde se 
regăsesc patru butoane: Site ARCUB- pentru accesarea site-ului www.arcub.ro; Proiecte- buton 
prin care se ajunge în secţiunea de încărcare a solicitărilor de finanţare; Schimba parola- buton 
prin care se poate schimba parola de conectare pe platformă; Logout- buton pentru 
deconectarea de pe platformă.  

 

Pasul 4 

Prin accesarea butonului „Proiecte”, se deschide o pagină cu patru câmpuri de căutare pentru 
proiectele deja încărcate de aplicant: Nume proiect; Aplicant- câmp completat automat; Domeniu 
şi An. Tot pe această pagină se regăseşte link-ul „Adauga proiect” prin care se poate încărca o 
cerere de finanţare. 
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Pasul 5 

Prin accesarea link-ului „Adauga proiect”, se deschide o pagină denumită „Adaugă proiect” în 
care se vor completa informații generale despre proiect, completând OBLIGATORIU 
următoarele câmpuri: Nume proiect- se introduce denumirea proiectului pentru care se solicită 
finanțare; Domeniu- se selectează domeniul pentru care se depune cererea de finanțare. Acest pas 
este foarte important, întrucât proiectul cultural va trebui să respecte încadrarea în domeniul ales, 
altfel fiind posibilă o depunctare importantă a proiectului. Nume organizație, CUI organizație și 
An sunt completate automat; 

După completarea câmpurilor, se apasă butonul „Salvează”. Solicitantul va avea în vedere că 
odată salvate informațiile, acestea nu se mai pot modifica și vor apărea automat în interiorul 
„cererii de finanțare”. 
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Pasul 6 

Pagina deschisă în această etapă reprezintă pagina principală pentru încărcarea cererii de 
finanţare.  

Această pagină cuprinde două secţiuni: 

1. Anexe de completat: Anexa 1, Anexa 2 şi Anexa 3 

2. Fișiere de uploadat (punctele 4-15) 

 

INFORMATII GENERALE: 

1. Pe măsură ce se completează formularele şi/sau încarcă fişiere, prin accesarea butonului 
„Download proiect”, regăsit în partea dreapta-sus, se poate descărca în format PDF tot ce 
s-a introdus pe platformă.  



INSTRUCTIUNI AFERENTE UTILIZARII PLATFORMEI DE CATR E APLICANT   

 

2. Pentru fiecare secţiune există explicaţii scrise cu culoarea verde. 

3. Toate Anexele (1, 2 şi 3) pot fi modificate oricând până la transmiterea propunerii de 
finanţare şi descărcate în format PDF în orice moment. Dacă o anexă a fost încărcată, pe 
platformă vor apărarea două link-uri în dreptul respectivei anexe, „modifica” şi 
„descarca”  

4. ATENTIE!!! Fiecare anexă se completează într-o singură sesiune de lucru, adică în 
fiecare câmp trebuie să existe măcar o cifră/literă pentru a se salva anexa. Dacă există 
câmpuri necompletate, platforma anunță aplicantul că există erori și că acestea trebuie 
remediate. După salvarea oricărei anexe, se poate interveni oricând și ori de câte ori se 
dorește până la depunerea propunerii. În cazul anumitor tabele cu cifre, există limite 
minime și maxime, care trebuie respectate pentru ca anexele să poată fi salvate. 

5. În orice moment, până la transmiterea propunerii, aplicantul poate şterge sau adăuga 
fişiere în zona „Fisiere de uploadat”. De asemenea, fiecare secţiune poate fi descărcată în 
orice moment. Dacă au fost încărcate fişiere, în dreptul punctului respectiv vor apărea 
două link-uri, „reincarca” şi „descarca”.    

6. Anexele completate şi documentele încărcate nu sunt şterse de pe platformă dacă 
aplicantul se deconectează de pe platformă. În acest sens, introducerea informaţiilor pe 
platformă se poate face în mai multe etape, DAR, DACĂ DUPĂ COMPLETAREA 
ANEXELOR ŞI ÎNCĂRCAREA FIŞIERELOR, ÎN MOMENTUL ÎN CARE LINIA, 
CARE ARATĂ GRADUL DE COMPLETARE/ÎNCĂRCARE DIN PARTEA 
DREAPTĂ-SUS AJUNGE LA 100%, SE SCHIMBĂ ÎN BUTONUL „DEPUNE 
PROPUNEREA” ŞI APLICANTUL APASĂ PE EL, PROIECTUL ESTE TRANSMIS 
ŞI NU MAI POT FI FĂCUTE MODIFICĂRI.  

7. După transmiterea proiectului, aplicantul va primi pe adresa de email menţionată în etapa 
înscrierii pe platformă un mesaj de confirmare a depunerii.   
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Pasul 7 

Documente de completat 

Anexa 1- prin accesarea link-ului se deschide un formular în care aplicantul trebuie să introducă 
date în câmpuri. 

Trebuie să aveți în vedere faptul că acest document se completează INTEGRAL într-o singură 
sesiune de lucru. 

1) Date generale: 
Se vor completa: Perioada de desfășurare a proiectului, care trebuie să corespundă cu 
datele cuprinse în calendarul activităților;  
Locul de desfășurare al proiectului corespunzător documentelor atașate la punctul 11 
(documente de uploadat). 
Informațiile de identificare a solicitantului, așa cum sunt acestea prevăzute de format. 
Toate aceste date sunt obligatorii, câmpurile necompletate nefiind validate. 
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Domeniul de referință pentru care se depune proiectul cultural apare automat din 
completarea dvs. anterioară. 
 

2) Prezentarea solicitantului: 
Vă rugăm să prezentați succint obiectivele și activitățile dvs. Este relevantă descrierea 
experienței în derularea unor proiecte culturale anterioare.  
Dacă experiența dvs. se concretizează în derularea mai multor tipuri de proiecte, le puteți 
adăuga prin accesarea butonului „Adauga proiect”. Implicit se vor afișa câmpurile 
corespunzătoare unei noi înregistrări. 
 
„Solicitantul a mai primit finanțare în ultimii trei ani?” 
Dacă trebuie să completați mai mult de o finanțare, trebuie să apăsați butonul „Adaugă 
finanțare”. Dacă nu ați mai primit finanțare de la ARCUB, bifați această opțiune din 
aplicație. 
 

3) Descrierea proiectului/acțiunii culturale. (punctele 1-13) 
Vă rugăm să completați toate câmpurile cu informații relevante. În cazul în care nu puteți 
completa totul odată, pentru validarea informațiilor deja introduse, trebuie sa introduceți 
măcar un caracter în fiecare câmp. Acest lucru vă va permite ca la o viitoare actualizare 
de informații să modificați și să restaurați documentul. 
Pentru completarea calendarului proiectului cultural, prezentați doar etapele și activitățile 
pentru care se solicită finanțare si nu cele anterioare depunerii cererii de Finanțare. 
 

4) Partenerii solicitantului:  
La completarea acestui capitol, în cazul multiplilor parteneri, se apasă butonul “Adauga 
partener” și veți putea adăuga pe rând partenerii existenți în proiect. 
Dacă nu aveți parteneri, bifați căsuța corespunzătoare “Nu exista parteneri” și automat 
informațiile pentru introducerea partenerilor se vor dezactiva, la fel și cele de la punctul 8 
(fi șiere de uploadat) . 
 

5) Pentru completarea capitolului V veți avea în vedere existența altor surse de finanțare 
aduse în proiect, care trebuie să se regăseasca corespunzător la capitolul 
buget/parteneri/etc. 
Dacă nu aveți alte finanțări, completați rubrica cu sintagma “Nu este cazul”. 
 

DUPĂ COMPLETAREA ULTIMULUI CAPITOL, APĂSAȚI BUTONUL“ SALVEAZA”.  
În cazul în care nu sunt respectate condițiile solicitate, vor apărea alerte, care vor indica 
câmpul/câmpurile în care nu există date completate și salvarea nu poate fi realizată. Reveniți 
asupra acestora și faceți modificările necesare. 
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. 

 

Anexa 2 presupune completarea a două formulare de tip tabelar: 1)”Venituri” și 2) „Buget de 
cheltuieli’. 

1. În tabelul de „Venituri” trebuie completate sursele de finanțare corespunzătoare fiecărui 
tip de contribuție în parte cu respectarea art. 2 din O.G. nr. 51/1998 coroborat cu 
prevederile Regulamentului de acordare a finanțărilor nerambursabile. 

2. La completarea tabelului „Buget de cheltuieli” se va avea în vedere respectarea 
prevederilor din capitolul 4 al Regulamentului și anume “Ghidul de contractare și de 
decontare a cheltuielilor”, îndeosebi articolele 4.1 si 4.2, dar și a cerințelor cuprinse în 
“Grila de evaluare a ofertelor culturale”. 
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Aceste formulare conțin indicatori care se corelează și trebuie respectate informațiile de 
avertisment cuprinse în aplicație.  

- Contribu ția solicitantului + alte surse de finanțare trebuie să reprezinte minim 
20% din total.  

- Servicii management proiect (maxim 20% din total finanțare ARCUB pentru 
maxim 4 persoane) 

 

 

ATENŢIE!!! Documentul nu se va putea salva dacă nu ați respectat condițiile solicitate. În acest 
caz reveniți asupra erorilor și faceți modificările necesare. 

Odată salvată Anexa 2, informațiile cuprinse în Bugetul de venituri și cheltuieli se vor transfera  
sintetizat și automat în Anexa 1. 

 



INSTRUCTIUNI AFERENTE UTILIZARII PLATFORMEI DE CATR E APLICANT   

 

Anexa 3 presupune completarea „Declarației pe proprie răspundere”, care este un fișier word. 
Accesați  link-ul „Descarcă model”, completați declarația, iar, mai apoi, scanați și încărcați în 
format PDF prin accesarea link-ului corespunzător. 

OBSERVAŢIE- toate anexele pot fi modificate oricând până la transmiterea propunerii de 
finanţare şi descărcate în format PDF în orice moment. 

 

Pasul 8 

Fişiere de uploadat 

REGULI GENERALE: 

- Toate fişierele încărcate trebuie să fie în format PDF. Există o singură excepţie la 
punctul 14, unde puteți încarcă fișiere si de tip imagine (jpg, png, gif etc). 

- ATENŢIE!!! Pot fi încărcate maximum 10 fişiere PDF în cadrul fiecărei secţiuni (de la 4 
la 14), iar un fişier PDF nu poate fi mai mare de 10Mb.   

- Aplicația semnalează dacă există probleme cu formatul fișierelor PDF încărcate. Dacă 
aplicantul primește astfel de mesaje, va trebui să resalveze fișierele PDF utilizând un alt 
utilitar. În acest sens, platforma pune la dispoziție un utilitar gratuit în toate secțiunile cu 
denumirea „Program PDF”, care poate fi instalat ușor pe calculatorul aplicatului, 
urmărind instrucțiunile puse la dispoziție în această zonă.  

- Pentru completarea punctului 8, în cazul existenței partenerilor în proiect, se descarcă 
modelul în format „word”, se completează şi se încarcă în aplicație în format PDF 
accesând linkul corespunzător. 

- Pentru solicitanții, care au primit finanțare de la ARCUB în anul 2016, punctele 9 și 10 se 
preiau automat în anul curent, urmând ca solicitantul să încarce o declarație pe proprie 
răspundere (în format PDF) prin care să ateste faptul că actele constitutive, actele 
doveditoare ale dobândirii personalității juridice, actele doveditoare ale sediului actual, 
certificatul de înregistrare fiscală și, după caz, certificatul constatator de la Registrul 
Comerțului privind CAEN-ul principal nu au suferit modificări. În cazul în care oricare 
dintre documentele mai sus menționate au suferit modificări, solicitantul are obligația de 
a depune actele modificatoare respective. 

- Completarea punctului 12 presupune două etape: 1) încărcarea certificatului eliberat de 
către ANAF privind situația taxelor și impozitelor solicitantului, în original sau copie 
legalizată, aflat în termenul de valabilitate la data depunerii; 2) încărcarea certificatului 
privind impozitele, taxele locale și alte venituri, eliberat de Direcția de Impozite și Taxe 
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Locale, în original sau copie legalizată, aflat în termenul de valabilitate la data depunerii, 
SAU declarație pe proprie răspundere privind plata acestor obligații în conformitate cu 
Anexa 9 atașată aplicației. 

- În orice moment până la transmiterea propunerii, aplicantul poate șterge sau adăuga 
fișiere. De asemenea, fiecare secțiune poate fi descărcată în orice moment 

 În secțiunile 4-14, fișierele se încarcă prin apăsarea butonului „Adaugă fișier”, 
 operațiunea repetându-se dacă se dorește încărcarea unui număr mai mare de fișiere. La 
 final, trebuie accesat butonul „Salvează”. 

 

 După ce ați încheiat de completat toate documentele cerute, iar progress bar-ul din 
 dreapta sus, care măsoară gradul de completare a formularelor și încărcare a 
 documentelor, ajunge la 100%, se va activa butonul „ Depune propunerea”. 
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 Când sunteți sigur că documentele sunt complete, puteți transmite cererea de finanțare 
 prin apăsarea butonului „ Depune propunerea”.  

 După transmiterea cererii de finanțare, aplicantul va primi pe adresa de email 
 menționată în etapa înscrierii pe platformă un mesaj de confirmare a depunerii.  

 Din acest moment nu se mai pot aduce modificări propunerii depuse.  

 Va rugăm să aveți în vedere caracterul de obligativitate al completării tuturor cerințelor 
 din aplicație în TERMENUL indicat. COMPLETĂRILE ULTERIOARE nu se admit.  

 Cererea de finanțare împreună cu toate anexele se completează integral. 
 Transmiterea incompletă a documentelor sau informațiilor solicitate determină 
 respingerea dosarului în etapa de verificare a eligibilit ății și conformității 
 administrative. 

 Mult succes !! 


