
Prezentare generală ACF 
 

Sesiune de informare 

Bucureşti, 27 ianuarie 2020 



Obiective Program şi Operator de Fond 

iOperator de Fond desemnat de către FMO este Consorțiul compus din: 
 
 Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile – Lider de Consorţiu 

 Fundaţia pentru Parteneriat 

 Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi  

 Fundaţia PACT  

 Frivillighet Norge 

 

 
 

Obiectivul Programului Active Citizens Fund  

Consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor 
vulnerabile 

Obiectivul general al Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021 

Reducerea disparităţilor economice şi sociale şi consolidarea relaţiilor bilaterale între cele 
15 State Beneficiare şi Statele Donatoare. 



Valoare totală, durată şi domenii sprijinite de Program 

 

 

 
 
 

  

Valoarea totală a Programului:  
 
Durata programului: 
 
 
Domenii sprijinite de Program: 

46.000.000 Euro 
 

16 mai 2019 – 31 decembrie 2024  
*30 aprilie 2024 data finală de eligibilitate a costurilor pentru proiecte 
 

 Democrație, cetăţenie activă, bună guvernare şi transparență 
 

 Drepturile omului și tratament egal prin combaterea tuturor formelor 
de discriminare pe motive de origine rasială sau etnică, religie sau 
convingeri, gen, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală sau identitate de 
gen 
 

 Justiție socială și incluziunea  grupurilor vulnerabile 
 

 Egalitate de gen și violență bazată pe gen 
 

 Mediu și schimbări climatice  
 

 



Relații Bilaterale  

 
 
 

  

Obiectivul Fondului pentru Relații 
Bilaterale:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Apel deschis până la data de: 
Suma maximă per proiect:  
 
Bază de date (pentru Norvegia):  
 
Parteneri bilaterali importanți la 
nivel de ACF: 

Contribuie la întărirea relațiilor bilaterale dintre România și statele donatoare 
(DS).  
 
 Căutarea de parteneri din DS 
 Dezvoltarea parteneriatului și pregătirea unei cereri de finanțare 
 Crearea de rețele  
 Schimb și transfer de cunoștințe, tehnologii, bune practici între 

organizațiile societății civile și alte entități din România și DS 
 

 
1 aprilie 2021, ora 23:59 
3.000 Euro 
 
 https://ngonorway.org/partners/ 
 
 Norwegian Helsinki Committee  

http://eeagrants.org/Who-we-are/Who-we-work-with/Norwegian-
Helsinki-Committee 

 Icelandic Human Rights Centre  
http://www.humanrights.is/english/ 

https://ngonorway.org/partners/
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Suport oferit de către Operatorul de Fond pentru ONG-uri  

 
 
 

  

Etapa de pregătire proiecte :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa de implementare a 
proiectelor :  
 
 

 organizează sesiuni de informare offline și online  
 oferă asistență (prin telefon, e-mail) potențialilor solicitanți  
 organizează sesiuni de informare și asistență pentru organizațiile mici 
 centralizează și publică lista întrebărilor frecvente (website ACF) 

 organizează sesiuni de lucru tematice (offline și webinars)) 
 pune la dispoziția celor interesați,  pe site-ul ACF, o matrice de dezvoltare 

organizațională  
 

 
 oferă sprijin continuu în înțelegerea prevederilor contractuale și a 

normelor de implementare 
 oferă asistență în probleme de implementare (telefon/skype/e-

mail/întâlniri) 
 organizează - la începutul implementării proiectelor - instruiri privind 

managementul proiectelor, managementul financiar pentru toți 
promotorii de proiecte 

 facilitează/ încurajează schimbul de experiență între promotorii de 
proiecte 

 publică periodic pe website-ul ACF informații și bune practici documentate 



Etapele procesului de aplicare și evaluare 

 

 

 
 
 

  

6 

Pregătirea și încărcarea 
proiectelor pe platforma online 
https://finantaripublice.fdsc.ro 

Aplicare 

01 

Evaluarea și selecția proiectelor: 
• Verificarea conformității 

administrative și a eligibilității  
• Evaluarea tehnică și financiară 

Evaluare 

02 

Decizia Comitetului de Selecție 
Decizia Comitetului Executiv 

Decizii finale  

03 

Rezultate 

04 

Rezultatele selecției vor fi 
disponibile în contul organizației.  

Aprox. 6 luni  
de la momentul  

deadline-ului  
de aplicare 

https://finantaripublice.fdsc.ro/


Apeluri de proiecte 
 

Sesiune de informare 

Bucureşti, 27 ianuarie 2020 



Agendă 

 Structura Programului în România 

 Apeluri de proiecte deschise 

 Condiții speciale de finanțare 

 Indicatorii Programului 

 Dezvoltare organizațională 

 Eligibilitatea Solicitanților și partenerilor 

 Limitări de finanțare în cadrul Programului 

 Instrumente de lucru disponibile 



Structura Programului ACF Romania 

Outcome 1 

Alocare totală 
13.823.000 Euro 

Cultura democratică şi 
conştientizarea civică 

consolidate 

Outcome 2 Outcome 3 Outcome 4 

Alocare totală 
8.500.000 Euro 

Aplică acum! Aplică acum! 

Organizaţiile societăţii civile 
implicate activ în protejarea 

drepturilor omului şi în 
promovarea tratamentului 

egal 

Alocare totală 
14.000.000 Euro 

Aplică acum! 

Alocare totală 
4.030.000 Euro 

În curând! 

Grupurile vulnerabile au 
capacitate crescută 

Capacitatea crescută şi 
sustenabilitate a societăţii 
civile (organizaţii şi sector) 

Apelurile #1, #2, #3 Apelurile #4, #5,  Apelurile #6, #7, #8 Apelurile #9, #10, #11 



Apeluri 

Apelurile  #2, #3, #5, #7, #8  
Granturi  mari, medii, strategice 

 

Termene limită 

11 Martie 2020; ora 16.00 (ora României) 

Apelurile  #1, #4, #6 
Granturi  mici 

 

Proces aplicare continuă cu 3 sesiuni de evaluare 
și 3 termene limită aferente:  
• 11 Martie 2020;  ora 16:00 (ora României) – 

pentru prima sesiune de evaluare  
• 11 Noiembrie 2020; ora 16:00 (ora României) 

– pentru a doua sesiune de evaluare  
• 30 Iunie 2021; ora 16:00 (ora României) – 

pentru a treia sesiune de evaluare 

Apeluri de proiecte deschise în prezent  

Apelurile  #1, #4 
Granturi  tip răspuns rapid 

 

Proces de aplicare şi evaluare continuu, pe 
măsură ce se primesc aplicatiile.  
• 27 Aprilie 2023; ora16:00 (ora României) 

. 



OUTCOME 1: Apel #1. Participare civică în zone geografice 
insuficient deservite (Ongoing) 

5.000-50.000 Euro, proiecte cu o durată de 3-18 luni pentru stimularea implicării civice în 

zone geografice şi către grupuri ţintă insuficient deservite. 

Alocare financiară: 1.400.000 Euro, din care 500.000 Euro pentru protecţia mediului și 
schimbările climatice 

Solicitanți: ONG-uri mici (venit mediu pe ultimii 3 ani < 240.000 lei, 51.000 euro) 

 

5.000-15.000 Euro, proiecte cu o durată de 3-6 luni, în vederea mobilizării civice în caz de 

situaţii în derulare care necesită reacție rapidă. 

Alocare financiară: 100.000 Euro  

Solicitanți: ONG-uri 

 

Granturi mici 

Granturi de tip 
răspuns rapid  



OUTCOME 1: Apel #1. Participare civică în zone geografice 
insuficient deservite (Ongoing) 

 Îmbunătăţirea educației civice și a drepturilor omului în 

zone insuficient deservite, inclusiv prin dezvoltarea de 

parteneriate între ONG-uri mari/ cu experiență și ONG-uri 

mai mici/ cu mai puţină experienţă 

 Susţinerea participării active a cetățenilor în activități civice  

 Litigii/cazuri întreprinse în justiţie privind susţinerea 

participării cetăţenilor (consiliere, asistență juridică etc.) 

 Organizarea de activități educaționale (în afara sistemului 

formal) privind protecția mediului/ schimbărilor climatice 

prin metode experiențiale, inovatoare și creative 

 Inițiative de advocacy şi de monitorizare a politicilor prin 

abordări participative privind probleme legate de 

protecția mediului/ schimbărilor climatice  

 Litigii/ cazuri întreprinse în justiție în legătură cu protecția 

mediului/ schimbărilor climatice (consiliere, asistență 

juridică etc.) 

 

 

 

Tipuri de activități 



OUTCOME 1: Apel #2. Educaţie şi implicare civică (Runda 1) 

50.001-100.000 Euro, proiecte cu o durată de 6-24 luni, pentru creşterea 

nivelului educației civice și de drepturile omului și acordarea de sprijin 

cetăţenilor în exercitarea drepturilor lor.  

Alocare financiară: 793.800 Euro 

Solicitanți: ONG-uri 

Granturi medii 

Tipuri de activități 

 Educarea cetățenilor, inclusiv a studenților, în problematica 

drepturilor civice și drepturilor omului (în afara sistemului 

formal)  

 Sprijinirea iniţativelor de media literacy 

Susţinerea participării active a cetățenilor în activități civice 
 

 

 Litigii/cazuri întreprinse în justiţie privind susţinerea 

participării cetăţenilor (consiliere, asistență juridică etc.) 

Dezvoltarea parteneriatului între ONG-uri mari/ cu experiență 

și ONG-uri mici/ mai puțin experimentate pentru a susţine 

educația civică și cea pentru drepturilor omului 



OUTCOME 1: Apel 3. Activism civic și advocacy (Runda 1) 

100.001-250.000 Euro, proiecte cu o durată de 12-36 luni pentru a sprijini implementarea pe 

termen lung a strategiilor rețelelor, coalițiilor, platformelor in domenii relevante de activitate: 

- Schimbări sistemice / Menținerea status quo-ului în domenii relevante de activitate 

- Dezvoltare organizațională 

Alocare financiară: 2.800.000 Euro  

Solicitanți: ONG-uri 

50.001-100.000 Euro, proiecte cu o durată de 6-24 luni & 100.001-250.000 Euro, proiecte cu o 

durată de 12-36 luni pentru sprijinirea activităților de tip watchdog, monitorizare şi advocacy la 

nivel local și central. 

Alocare financiară: 4.900.000 Euro 

Solicitanți: ONG-uri  
 

Granturi medii și 
mari 

Granturi strategice 

Alocare specifică (Runda 1 și 2): 3.500.000 Euro - protecţia mediului și schimbările climatice 



OUTCOME 1: Apel 3. Activism civic și advocacy (Runda 1) 

 Inițiative ce vizează promovarea transparenței decizionale în 

sectorul public/privat 

 Inițiative de monitorizare a autorităților publice, propunerilor 

de politici publice, campanii de advocacy și reacții publice 

 Litigii/cazuri întreprinse în justiție în legătură cu rolul de 

watchdog a organizațiilor societății civile 

 Acțiuni de advocacy ce susțin îmbunătățirea cadrului legal/ 

fiscal/ a politicilor publice ce afectează societatea civilă 

 Dezvoltarea de noi platforme, rețele sau coaliții 

 Organizarea de activități educaționale privind protecția 

mediului/ schimbărilor climatice prin  metode experențiale, 

inovatoare și creative 

 Inițiative de advocacy și monitorizare a politicilor publice 

prin abordări participative privind protecția mediului/ 

schimbărilor climatice 

 Litigii/cazuri întreprinse în justiție în legătură cu protecția 

mediului/ schimbărilor climatice  

 

 

 

Tipuri de activități 



OUTCOME 2: Apel #4. Conştientizare privind drepturile 
omului şi tratament egal (Ongoing) 

5.000-50.000 Euro, proiecte cu o durată de 3-18 luni pentru creșterea gradului de 

conștientizare privind drepturile omului/ tratament egal la nivel local, în zone și/sau 

pentru grupurile țintă insuficient deservite. 

Alocare financiară: 900.000 Euro, din care 250.000 Euro - egalitate de gen și violență 
bazată pe gen, 250.000 Euro - combaterea încălcărilor drepturilor omului şi a discriminării  
împotriva romilor 

Solicitanți: ONG-uri mici (venit mediu în ultimii 3 ani < 240.000 lei, 51.000 euro) 

5.000-15.000 Euro, proiecte cu o durată de 3-6 luni, pentru sprijinirea inițiativelor care 

răspund cel mai bine unei situații în derulare (amenințare sau oportunitate) strâns legată 

de drepturile omului și care impune o acțiune imediată.  

Alocare financiară: 100.000 Euro  

Solicitanți: ONG-uri 

Granturi mici 

Granturi de tip 
răspuns rapid  



OUTCOME 2: Apel #4. Conştientizare privind drepturile 
omului şi tratament egal (Ongoing) 

 Campanii pentru creșterea nivelului de conștientizare, abordarea 

stereotipurilor și susținerea/consolidarea/ extinderea schimbărilor 

pozitive în atitudini și practici legate de drepturile omului și 

violența bazată pe gen 

 Promovarea și crearea de spații sigure și motivaționale pentru 

cetățeni pentru a identifica și raporta situații de încălcare a 

drepturilor omului 

 Dezvoltarea de parteneriate cu entități publice sau private (mass 

media, dar nu exclusiv) în vederea promovării și apărării 

drepturilor omului 

 Furnizarea/ imbunătățirea serviciilor de sprijin pentru victime ale 

discriminării și incălcării drepturilor omului, inclusiv servicii privind  

egalitatea de gen și violența bazată pe gen 

 Educație și instruire pentru diferite grupuri țintă în vederea adoptării/ 

întăririi/ includerii în activitatea lor a unei perspective a drepturilor 

omului și tratamentului egal 

 Sprijin pentru litigii/ cazuri întreprinse în justiție privind drepturile 

omului/ tratment egal (consiliere, asistență juridică, etc.) 

 Promovarea copiilor ca deținători de drepturi și nu doar ca beneficiari 

ai măsurilor de protecție 

 

 

 

Tipuri de activități 



OUTCOME 2: Apel #5. Sprijin strategic pentru drepturile 
omului şi tratament egal (Runda 1) 

100.001-250.000 Euro, proiecte cu o durată de 12-36 luni, pentru a sprijini dezvoltarea și 

implementarea strategiilor pe termen mediu/lung contribuind astfel la conștientizarea și apărarea 

activă a drepturilor omulului: 

- Schimbări sistemice 

- Dezvoltare organizațională 

Alocare financiară: 900.000 Euro  

Solicitanți: ONG-urile care au o activitate continuă, coerentă și cu rezultate semnificative în 

activitatea lor privind drepturile omului  

50.001-100.000 Euro, proiecte cu o durată de 6-24 luni & 100.001-250.000 Euro, proiecte cu o 

durată de 12-36 luni pentru susţinerea ONG-urilor în demersul lor de a-și consolida rolul de 

monitorizare și advocacy privind drepturile omului, inclusiv in ceea ce privește egalitatea de gen și 

combaterea violenței bazate pe gen. 

Alocare financiară: 4.350.000 Euro 

Alocare specifică (Runda 1 și 2): 2.250.000 Euro - egalitate de gen și violență bazată pe gen, 

750.000 Euro - combaterea încălcărilor drepturilor omului şi a discriminării  împotriva romilor 

Solicitanți: ONG-uri  

Granturi medii și 
mari 

Granturi strategice 



OUTCOME 2: Apel #5. Sprijin strategic pentru drepturile 
omului şi tratament egal (Runda 1) 

 Activități de monitorizare și watchdog privind implementarea 
politicilor și strategiilor naționale, a recomandărilor instituțiilor 
internaţionale de monitorizare 
 

 Advocacy pentru îmbunătățirea legislației, aplicarea legii, 
îmbunătățirea/ dezvoltarea de servicii pentru victimele 
discriminării și încălcării drepturilor omului 
 

 Sprijin pentru litigii/ cazuri întreprinse în justiție privind drepturile 
omului/ tratment egal (consiliere, asistență juridică, etc.);  

 
 

 Furnizarea/ imbunătățirea serviciilor de sprijin pentru victime ale 
discriminării și încălcării drepturilor omului, inclusiv servicii privind  
egalitatea de gen și violență bazată pe gen 
 

 Campanii de informare  și educare privind discriminarea pentru a 
recunoaște abuzul sau încălcările drepturilor și a-și cere drepturile 
 

 Iniţiative care abordează drepturile economice, libertatea de opinie și 
exprimare, participarea la alegeri și afaceri publice, egalitate în faţa legii, 
dreptul la un proces corect și prezumția de nevinovăție pentru grupurile 
vulnerabile  

 

 

 

Tipuri de activități 



OUTCOME 3: Apel #6. Mobilizarea grupurilor vulnerabile 
din zone insuficient deservite (Ongoing) 

5.000-50.000 Euro, proiecte cu o durată de 3-18 luni, creşterea capacităţii 

grupurilor vulnerabile din zonele insuficient deservite, inclusiv comunitățile 

interetnice, și contribuţia la incluziunea lor socială. 

Alocare financiară: 1.500.000 Euro, din care 500.000 Euro - creşterea capacităţii 
şi incluziunea romilor  

Solicitanți: ONG-uri mici (venit mediu în ultimii 3 ani < 240.000 lei, 51.000 euro) 

Granturi mici 

Tipuri de activități 
 Creşterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii noi sau 

îmbunătăţite  

 Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a accesa informațiile 

cu privire la drepturile lor și alte aspecte relevante care ar trebui 

să contribuie la îmbunătățirea stării lor de bine  

 Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a fi proactive și a 

accesa serviciile disponibile, pentru a participa la viața comunității 

și la procesele de luare a deciziilor 

 

 Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a învăța tehnici de advocacy  

 Mobilizarea grupurilor vulnerabile în acţiuni de advocacy pentru 

nevoile lor și acțiuni între egali vulnerabil. Transferul abilităților și 

cunoștințelor către grupurile de inițiativă locale și alți membri ai 

comunității locale  

 Litigii privind justiţia socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile 

(consiliere, asistenţă juridică, etc.) 



OUTCOME 3: Apel #7. Acţiuni de advocacy pentru 
incluziunea socială a grupurilor vulnerabile (Runda 1) 

50.001-100.000 Euro, proiecte cu o durată de 6-24 luni & 100.001-250.000 Euro, 

proiecte cu o durată de 12-36 luni pentru susţinerea de acţiuni de advocacy la 

nivel local/ naţional pentru justiţia socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile şi 

creşterea capacităţii grupurilor vulnerabile. 

Alocare financiară: 5.600.000 Euro 

Solicitanți: ONG-uri  

Granturi medii și 
mari 

Tipuri de activități 
 Acţiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor 

vulnerabile 

 Creşterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii noi sau 

îmbunătăţite 

 Mobilizarea grupurilor vulnerabile în acţiuni de advocacy pentru 

nevoile lor şi acţiuni între egali vulnerabili 

 Sprijinirea participării grupurilor vulnerabile în procese (publice) 

de consultare 

 

 Litigii privind justiţia socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile 

(consiliere, asistenţă juridică, etc.) 

 Dezvoltarea unor modele noi sau îmbunătăţirea celor deja existente 

pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile 

 Creare de reţele/ Networking cu alte ONG-uri locale sau stakeholderi 

pentru a lucra împreună şi a aborda instituţiile de decizie pentru 

rezolvarea problemelor locale 

 Acţiuni de advocacy pe lângă antreprenori şi angajatori locali pentru 

incluziunea economică a persoanelor vulnerabile 



OUTCOME 3: Apel #8. Dezvoltarea comunităților rurale 
interetnice (Runda 1) 

50.001-100.000 Euro, proiecte cu o durată de 6-24 luni & 100.001-250.000 Euro, 
proiecte cu o durată de 12-36 luni pentru a contribui la dezvoltarea pe termen 
mediu și lung a comunităților interetnice și îmbunătățirea situației populației de 
romi. 

Alocare financiară: 3.150.000 Euro 

Solicitanți: ONG-uri  

Granturi medii și 
mari 

Tipuri de activități 
 Dezvoltarea de modele noi sau îmbunătățite pentru a aborda 

nevoile grupurilor vulnerabile, inclusiv ale romilor 

 Acțiuni de advocacy la nivel local/ național pentru justiție socială și 

incluziunea grupurilor vulnerabile, inclusiv a romilor, în mod 

special în ceea ce privește oportunitățile egale și antidiscriminarea  

 Dezvoltarea de parteneriate/rețele cu grupuri de acțiune locale, 

alte ONG-uri, autorități locale, alți stakeholderi pentru a lucra 

împreună  

 

 Creșterea accesului grupurilor vulnerabile la şi furnizarea de activități 

de educare și formare 

 Organizarea de activități de dialog multicultural, care să aducă 

împreună membrii romi și ne-romi ai comunității  

 Creşterea capacităţii femeilor dezavantajate pentru a-și afirma 

drepturile 

 Litigii privind justiţia socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile  

 Creşterea capacităţii grupurilor vulnerabile, inclusiv a romilor 



Mediu 

Protecţia mediului și 
schimbările climatice sunt 
susţinute doar ca parte a unor 
măsuri de promovare a 
participării civice, advocacy, 
inovare socială şi cetăţenie 
activă. 

 

Social 

Furnizarea de servicii sociale în 
cadrul proiectelor va fi sprijinită 
doar ca parte a acţiunilor care 
abordează conştientizarea, 
acţiuni de advocacy şi creşterea 
capacităţii grupurilor 
vulnerabile vizate. 

Condiții speciale de finanțare 



Indicatorii Programului 

39  
de indicatori 

• Indicatorii au rolul de a monitoriza performanța proiectului 
(indicatorii de output) și de a măsura schimbarea (indicatorii 
de outcome). 
 

• Toti indicatorii: Valoare inițială (în general este stabilită ca fiind 
“0”) și Valoare propusă spre a fi atinsă în proiect (target). 
!Atenție:  

• pentru unii dintre indicatori valoarea inițială și cea 
realizată prin activitățile specifice se determină în cadrul 
proiectului prin desfășurarea unor studii/ sondaje de 
opinie (este necesar ca proiectele să includă și costuri 
aferente acestora).  

• Exemplu: Indicator 1 – Proporţia grupurilor ţintă care 
prezintă conştientizare civică 
 

• Ghidul indicatorilor de Program - definițiile indicatorilor; 
unitățile de măsură; metodele de colectare și analiză a datelor. 
 



 Dezvoltarea de competențe în rândul 
angajaților/ voluntarilor în domenii 
cheie care contribuie la dezvoltarea 
organizației 
 

 Formare și coaching prin transfer de 
experiență din partea altor 
organizații/ experți 
 

 Campanii de conştientizare privind 
rolul organizaţiilor neguvernamentale. 

Dezvoltare organizațională în Program 

 Dezvoltarea de proceduri transparente şi 
responsabile de guvernanţă 
organizaţională 
 

 Dezvoltarea unor proceduri eficiente de 
management 
 

 Comunicarea în mod regulat către 
publicul larg a informațiilor despre 
activitățile și rezultatele organizației 
 

 Dezvoltarea şi diversificarea surselor de 
finanţare 

Până la 20% din totalul 
costurilor eligibile ale 

proiectului pot fi alocate 
pentru activități care să 

contribuie la dezvoltarea 
organizațională.  

Această limtă nu se aplică 
granturilor strategice. 

 



Limitări de finanțare în cadrul Programului 

finanţare în cadrul Programului sau implicarea în maximum 4 proiecte pe parcursul 
Programului, excluzând orice finanţare nerambursabilă de tip răspuns rapid la nevoile 
neprevăzute sau prin Fondul pentru Relații Bilaterale și Inițiative Regionale ale Societății 
Civile.  

Apelurile #1, #4 şi #6 - un ONG poate depune, în calitate de Solicitant o singură 
propunere de proiect pentru fiecare sesiune de evaluare. Această restricție nu se aplică 
granturilor tip răspuns rapid. 

Apelurile #2, #3, #5, #7, #8 - un ONG poate depune, în calitate de Solicitant, maximum 
două propuneri de proiect/ Apel/ Runda 1.  

550.000 Euro 

Granturi mici 

Alte tipuri 

de granturi 



ONG-urile înfiinţate legal, cu personalitate 
juridică şi cu sediul în România, organizate 
şi conduse conform prevederilor OG 
26/2000 şi/sau Legii 21/1924 privind 
asociaţiile şi fundaţiile (cu modificările şi 
completările ulterioare). 

Societatea Națională de Cruce Roșie din 
România înființată în baza Legii 139/1995 
(modificată și completată de Legea 
524/2004) și a structurilor sale cu 
personalitate juridică. 

Fundațiile pentru tineret de la nivel 
județean și ale municipiului București 
precum și Fundația Națională pentru 
Tineret înființată în baza Legii 146/2002 
(cu modificările și completările 
ulterioare). 

Condiţii suplimentare generale: 

 să fie capabili, conform statutului lor, să acţioneze în domeniul abordat prin proiect 

 să fie independenţi de guvern , autorităţi publice, precum şi faţă de partide politice și entităti comerciale 

 să fie direct răspunzători pentru elaborarea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze ca intermediari. 

Eligibilitatea Solicitanților 



ONG-uri, entități publice (cum ar fi 
autoritățile publice locale și centrale, 
instituții/ agenții publice, servicii 
guvernamentale deconcentrate la nivel 
local, unități administrative teritoriale, 
universități etc.). 

Organizații internaționale, organisme sau 
agenții ale acestora.  

Entități private (comerciale sau non-
comerciale). 

 
Doar următoarele entități sunt eligibile să 
primească finanțare ca Parteneri de proiect în 
cadrul Programului: 
 

 ONG-uri care îndeplinesc cerințele de 

eligibilitate stabilite pentru Solicitanți 

 organizații internaționale, organisme sau 

agenții ale acestora;  

 entităţi publice 

Eligibilitatea partenerilor 

Acestea sunt înființate ca persoane juridice fie în:  
• România, State Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein)  
• State Beneficiare (Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, 

Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, 
Portugalia, Slovacia şi Slovenia) şi/sau  

• țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță 
comună cu România (Moldova, Ucraina şi Serbia). 



Instrumente de lucru pentru Solicitanți și parteneri 

Apeluri 

Comunicare 

Indicatori 

Dezvoltare 

Matricea de dezvoltare  
organizațională 

Ghidul indicatorilor de Program 

Manualul de 
Comunicare şi Design 

Ghidul Solicitanţilor pentru fiecare apel de 
propuneri de proiecte, cu toate anexele sale 
 

Platformă 
Ghidul de utilizare a platformei 
online de aplicare 




