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CORRIGENDUM nr. 1  

GHIDUL SOLICITANŢILOR 

Apel #6 – Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite   

 

Prin prezentul Corrigendum, se aduc modificări Ghidului Solicitanţilor Apel#6, cu privire la următoarele capitole/ 

secţiuni: 

I. Titlul Apelului 

Modificare: titlul va fi completat cu: granturi tip Răspuns Rapid 

 

II. Capitolul 2: Outcome 3. Grupurile vulnerabile au capacitate crescută 

Secţiune modificată: Abordare 

Modificare: această secţiune va fi completată cu: “- răspunsuri de protecţie socială la criza COVID-19; - 

circumstanţe sociale excepţionale generate de criza pandemiei globale” 

 

Secţiune modificată: Alocări speciale în cadrul alocării financiare totale pentru Outcome 3 

Modificare: textul iniţial al acestei secţiuni va fi înlocuit cu textul de mai jos: 

“5.000.000 Euro pentru proiecte care vizează Creşterea capacităţii şi incluziunea romilor 
O alocare specială este prevăzută pentru dezvoltarea infrastructurii societăţii civile:  
- 1.250.000 Euro pentru granturi mici pentru ONG-uri mici care acţionează în zone şi pentru grupuri ţintă 
insuficient deservite 
- 250.000 Euro pentru granturi tip Răspuns Rapid care permit răspunsuri rapide în cazul unor ameninţări 
(iminente) care afectează grupurile vulnerabile şi care necesită o intervenţie imediată” 

 
III. Capitolul 3: Specificul Apelului #6. Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite 

Secţiune modificată: 3.2 Context 

Modificare: această secţiune va fi completată cu:  

“Mai mult, momentele cum este criza generată de pandemia COVID-19 necesită intervenţii rapide în vederea 

diminuării efectelor acestor situaţii, cu precădere în domeniul social, prin asistenţa grupurilor vulnerabile şi a 

celor direct implicaţi în lucrul cu grupurile vulnerabile. Având originea într-o criză de sănătate publică, pandemia 

COVID-19 s-a transformat, de asemenea, într-o criză economică, cu posibile efecte severe și de lungă durată 

asupra activității economice, a ocupării forței de muncă și a comerțului (OIM, 2020). Estimările existente făcute 

de Comisia Europeană indică drept rezultate ale crizei un deficit de 6% din PIB real în 2020, o rată de inflație de 

2,5% și o rată a șomajului care poate creşte până la 6,5%, deoarece, inevitabil,  unele firme se vor închide ca 

urmare a crizei COVID-19, deși se aşteaptă ca măsuri de politică publică să limiteze pierderile de locuri de muncă. 

Criza va produce, probabil, un cost uman ridicat în alte moduri, sporind sărăcia și inegalitatea și afectând și mai 

mult pe cei care sunt deja vulnerabili (Diwakar, 2020). Acest lucru determină, de asemenea, o nevoie mai mare de 

asistență socială și servicii sociale integrate. 

În acest context, vulnerabilitățile copiilor, vârstnicilor, familiilor, comunităților și altor grupuri vulnerabile ar putea 

conduce la un risc mai mare, la creșterea sărăciei și a inegalităților în ceea ce privește accesul la asistență socială, 

medicală, educație. 
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Cu toate acestea, efectele unei astfel de crize vor fi experimentate cu mult după terminarea pandemiei și va 

crește presiunea asupra asistenței/ serviciilor sociale pentru grupurile vulnerabile.” 

 

Secţiune modificată: 3.2 Tipuri de granturi și alocare financiară 

Modificare: textul iniţial al acestei secţiunica fi înlocuit cu textul de mai jos: “ 

În cadrul Apelului #6 sunt disponibile două tipuri de granturi 

Granturi Mici Granturi tip Răspuns Rapid 

 
Alocarea totală pentru granturi mici şi granturi tip Răspuns Rapid în cadrul Apelului #6 este de 1.500.000 Euro. 

Din aceasta, o alocare specială de 500.000 Euro este prevăzută pentru prioritatea strategică a Programului 

Creşterea capacităţii şi incluziunea romilor.  

Procesul de aplicare pentru granturile mici este continuu, cu trei sesiuni de evaluare. Pentru fiecare sesiune de 

evaluare în parte este stabilit un termen limită pentru primirea Cererilor și o alocare financiară specifică din 

totalul de 1.250.000 Euro: 

 

Granturi mici 
Prima sesiune 

de evaluare 
A doua sesiune 

de evaluare 
A treia sesiune de 

evaluare 

Data publicării Apelului 19 Decembrie 2019 

Data deschiderii procesului de aplicare 
(procesul de depunere a Cererilor are loc   
exclusiv online pe platforma www.finantaripublice.fdsc.ro) 

9 Ianuarie 2020 

Data limită de depunere a Cererilor de finanţare pentru 
intrarea în sesiunea de evaluare  

11 Martie 2020; 
16:00 (ora 
României) 

11 Noiembrie 
2020; 16:00 (ora 

României) 

30 Iunie 2021; 
16:00 (ora 
României) 

Alocare financiară  600,000 Euro 400,000 Euro 250,000 Euro 

Durata proiectului (minimum și maximum) 3 – 18 luni 

Suma de grant (minimum și maximum) 5.000 – 50.000 Euro 

Activităţi de dezvoltare organizaţională 
Posibilitatea de a aloca până la 20% din totalul costurilor 

eligibile ale proiectului pentru măsuri de dezvoltare 
organizaţională 

 

! Atenţie 
Fondurile alocate pentru o sesiune de evaluare pentru granturile mici în cadrul Apelului #6 
și necheltuite (dacă vor exista) vor fi automat realocate pentru următoarea sesiune de 
evaluare din acest Apel. 

 

Procesul de aplicare pentru granturile tip Răspuns Rapid este, de asemenea, continuu, pe întreaga durată a 

Programului, iar evaluarea se va realiza pe măsură ce sunt primite. Alocarea financiară specifică pentru granturile 

tip Răspuns Rapid în cadrul Apel #6 este de 250.000 Euro, după cum urmează: 

 

Granturi tip Răspuns Rapid 

Data publicării Corrigendum-ului care permite tipul de grant 
Răspuns Rapid în cadrul Apel #6 

4 Iunie 2020 

Data deschiderii procesului de aplicare pentru granturi tip 
Răspuns Rapid ca urmare a Corrigendum-ului 
(procesul de depunere a Cererilor are loc   
exclusiv online pe platforma www.finantaripublice.fdsc.ro)  

4 Iunie 2020 

Data limită de depunere a Cererilor de finanţare 
Apel continuu, dar nu mai târziu de 27 aprilie 2023; 

16:00 (ora României) 

Alocare financiară totală 250.000 Euro 

Durata proiectului (minimum și maximum) 3 - 6 luni 

Suma de grant (minimum și maximum) 5.000 – 15.000 Euro 

http://www.finantaripublice.fdsc.ro/
http://www.finantaripublice.fdsc.ro/
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Activităţi de dezvoltare organizaţională Nu sunt disponibile pentru acest tip de grant 

 

! Atenţie 
În cazul granturilor tip Răspuns Rapid, datorită procesului de aplicare și evaluare continuu, 
alocarea financiară disponibilă ar putea fi epuizată înainte de data limită. 

 

Secţiune modificată: 3.4 Proiecte eligibile 

Modificare: Conţinutul prezent al secţiunii 3.4 referitoare la proiecte eligibile, va fi transferat sub secţiunea „3.4.a 

Proiecte eligibile pentru granturi mici”, iar secţiunea va fi completată cu:  

“b. Proiecte eligibile pentru granturi tip Răspusn Rapid 

Având în vedere prezentele nevoi din România, generate de criza pandemiei COVID-19, granturile tip Răspuns 

Rapid incluse în Apel #6 reprezintă o posibilitate de a acționa rapid pentru a răspunde cât mai mult la nevoile 

grupurilor vulnerabile sau care devin vulnerabile. 

În cadrul alocării speciale pentru granturi tip Răspuns Rapid, Programul va sprijni iniţiative, în domeniul acoperit 

de Apel, care răspund cel mai bine unei situaţii recent apărute aflată în derulare sau ameninţare care afectează 

direct grupurile vulnerabile şi care impune o acțiune imediată. Condiția esențială este de a demonstra necesitatea 

unei reacţii rapide pentru a rezolva/ contracara situația identificată (de exemplu criza generată de pandemia 

COVID-19 care determină creşterea inegalităţilor, a consecinţelor negative, aduce noi efecte negative asupra 

grupurilor vulnerabile). 

Proiectele vor contribui la facilitarea accesului către şi furnizarea de servicii sociale, medicale, de educaţie şi 

angajare pentru grupuri vulnerabile care sunt afectate în mod disproporţionat de situaţia identificată. În cadrul 

acestui tip de grant, pot fi avute în vedere grupuri care devin vulnerabile (cum ar fi personalul ONG-urilor care 

lucrează direct cu publicul, asistenţi sociali, mediatori comunitari etc.). Pentru acestea, în cadrul proiectelor vor fi 

oferite informări şi formări pentru asigurarea continuării activităţilor într-o manieră sigură, oferind materialele 

necesare cum ar fi consumabile medicale (mănuşi, materiale de igienă etc.), consiliere şi suport psihologic etc.   

Parteneriatele locale cu instituţii publice, autorităţi, companii, alte ONG-uri sunt încurajate pentru a a avea cel 

mai eficient răspuns posibil la nevoile identificate, generate de criză. 

! Atenţie 
Granturile tip Răspuns Rapid nu sunt restricţionate la zonele insuficient deservite şi sunt 
deschise tuturor ONG-urilor, aşa cum sunt definite în secţiunea 4.2 Solicitanţi eligibili, 
iar restricțiile precizate în secţiunea 4.2 a) privind bugetul mediu maxim nu se aplică. ” 

 

Notă: Tabelul de mai jos care se referă la tipuri de proiecte care nu sunt eligibile în cadrul acestui Apel este valabil 

pentru ambele tipuri de granturi.” 

 

Secţiune modificată: 3.5 Activităţi eligibile 

Modificare: titlul secţiunii va fi modificat cu „3.5 Activităţi eligibile pentru granturi mici şi granturi tip Răspuns 

Rapid” şi va fi completat cu: 

 Identificarea oportunităţilor de self-help pentru persoane vulnerabile (oferirea unui suport minim pentru 
identificarea oportunităţilor care vor preveni riscul excluziunii sociale şi a sărăciei extreme cauzate de pandemia 
COVID-19) 

 Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru accesul la apa curată şi sanitaţie, locuire, educaţie, angajare, 
servicii medicale şi sociale în timpul şi după perioada de criză.  Aceasta poate include accesul la apă, încălzire, 
energie electrică, internet pentru şcoala online, consiliere pentru integrarea pe piaţa muncii, sprijin pentru 
respectarea noilor dispoziţii legale (documente, asigurarea siguranţei la locul de muncă pentru mici producători, 
antreprenori etc.), sprijin psihologic şi emoţional etc. 
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 Măsuri de asistenţă temporară şi recuperare pentru categorii vulnerabile care se confruntă cu schimbări 
neprevăzute în viaţa lor datorită pandemiei: pierderea locului de muncă/ a veniturilor, întreruperea 
tratamentului/ terapiei etc.  

 Abordarea nevoilor de bază ale grupurilor vulnerabile cele mai expuse riscurilor aflate în situații de urgență 
(de exemplu, persoane în vârstă și persoane cu dizabilități sau boli cronice care prezintă un risc deosebit în 
timpul crizei COVID-19, persoane fără adăpost și a celor aflate în așezări informale, care locuiesc în locuințe 
suprapopulate și adesea nu au acces la apă și canalizare și pentru care igiena crescută și distanțarea socială sunt 
deseori imposibile) 

 Furnizarea de informaţii adaptate nevoilor grupurilor vulnerabile în timpul şi după criza COVID-19 

 Furnizare de consumabile medicale necesare (mănuşi, materiale igienice etc.), informare şi formare pentru 
asistenţii sociali/ personalul furnizorilor de servicii ONG, pentru a oferi servicii celor aflaţi în nevoie în timpul şi 
după criza COVID-19 

 Acţiuni pentru întărirea sistemelor locale/ judeţene de sănătate şi protecţie socială în beneficiul grupurilor 
vulnerabile aflate în risc de excluziune socială şi sărăcie extremă datorate pandemiei COVID-19” 

 

Secţiune modificată: 3.6 Activităţi de dezvoltare organizaţională 

Modificare: această secţiune va fi completată cu următoarea notă: 

Notă Activităţile de dezvoltare organizaţională nu sunt disponibile pentru granturile tip Răspuns 
Rapid. 

 

IV. Capitolul 4: Criterii administrative şi de eligibilitate 

Sectiune modificată: 4.2 Solicitanţi eligibili 

Modificare: informaţia cuprinsă la punctul a) va fi completată cu “Această condiţie nu se aplică partenerilor de 

proiect ONG sau Solicitanţilor din cadrul granturilor de tip Răspuns Rapid” 

Sectiune modificată: 4.3 Criterii de excludere pentru Solicitanţi 

Modificare: textul iniţial al Notei va fi înlocuit cu textul de mai jos:  

Notă: 

Propunerea de proiect va fi însoţită de Declaraţia de eligibilitate (Anexa 3) semnată de 
Solicitant, care atestă că sunt îndeplinite toate condițiile de eligibilitate menționate în 
secțiunea 4.2. Solicitanți eligibili precum şi că nu se află în niciuna dintre situaţiile de 
excludere menţionate mai sus, de la punctul (a) la (e) şi nici printre categoriile de Solicitanţi 
neeligibili menţionate în secţiunea  4.3. Criterii de excludere pentru Solicitanţi. 

În cazul proiectelor selectate pentru finanţare, Solicitantului i se va cere să depună o 
Declaraţie de eligibilitate actualizată. Operatorul de Fond îşi rezervă dreptul de a solicita 
orice fel de documente care să susţină această Declaraţie. 

 

 

Sectiune modificată: 4.5 Rata de finanţare şi cofinanţarea 

Modificare: textul iniţial al acestei secţiuni va fi înlocuit cu textul de mai jos:  

„Rata de finaţare a proiectului poate fi până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. 

Cofinanţarea nu este obligatorie şi poate fi adusă în numerar şi/sau în natură, sub formă de muncă voluntară.  

În cazul în care cofinanţarea este asigurată în numerar, este de preferat ca aceasta să fie din surse cum ar fi 

donații, sponsorizări, cotizații ale membrilor etc. și nu din alte proiecte/ finanțări. Proiectul nu poate fi cofinanțat 

de alte programe ale Granturilor SEE și Norvegiene, fonduri europene sau din bugetul Uniunii Europene sau alte 

tipuri de contribuții în natură.  

Pentru calcularea contribuției în natură sub formă de muncă voluntară, Solicitantul și partenerul/ii vor lua în 

calcul timpul efectiv alocat pentru implementarea proiectului (în ore/lună) și costul va fi stabilit în intervalul 

dintre salariul minim brut pe oră si salariul mediu brut pe oră din România (valabile la data publicării Apelului de 

proiecte - 2019), inclusiv contribuția pentru asigurările sociale suportată de angajator, în funcție de caracterul 
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muncii prestate. Solicitantul trebuie să justifice stabilirea costului pentru ora de voluntariat. Pentru partenerul/ii 

de proiect a căror sediu este în unul din Statele Donatoare sau în alte State Beneficiare sau în state din afara 

spaţiului SEE care au o graniţă comună cu România, se va aplica intervalul din țara respectivă. 

Vă rugăm să rețineți că munca voluntară nu poate fi asigurată de un membru al personalului  care are, în același 

timp, un contract individual de muncă încheiat cu Solicitantul sau partenerul/ii proiectului, pentru același tip de 

responsabilități. 

În cazul în care este adusă contribuție în natură sub formă de muncă voluntară, aceasta trebuie inclusă în bugetul 

proiectului și trebuie să respecte principiile generale de eligibilitate a cheltuielilor” 

 

Sectiune modificată: 4.6 Limitări 

Modificare: această secţiune va fi completată cu “Această restricţie nu se aplică granturilor tip Răspuns Rapid.” 

V. Capitolul 6: Pregătirea, depunerea şi înregistrarea Cererilor de finanţare 

Sectiune modificată: prima coloană a tabelului intitulată Descărcare de pe site-ul Programului 

Modificare: această coloană va fi completată cu următoarea paranteză „(format diferit pentru granturi mici şi, 

respectiv, pentru granturi tip Răspuns Rapid)” care va fi inclusă după linia Anexa 1 – Cererea de finanţare 

VI. Capitolul 7: Termen limită de aplicare 

Modificare: acest capitol va fi completat cu: 

Granturi tip Răspuns Rapid 

Proces de aplicare şi evaluare continuu 

Data publicării Corrigendum-ului care permite tipul 
de grant Răspuns Rapid în cadrul Apel #6 

4 Iunie 2020  

Data deschiderii procesului de aplicare pentru 
granturi tip Răspuns Rapid ca urmare a 
Corrigendum-ului 
(procesul de depunere a Cererilor are loc   
exclusiv online pe platforma 
www.finantaripublice.fdsc.ro) 

4 Iunie 2020 

Data limită de depunere a Cererilor de finanţare 
pentru granturi tip Răspuns Rapid 

27 aprilie 2023; 16:00 (ora României) 

 

! Atenţie 
Datorită procesului de depunere și evaluare continuu pentru granturile tip Răspuns 
Rapid, bugetul poate fi epuizat înainte de data de închidere specificată mai sus. 
Solicitanții ar trebui să verifice periodic site-ul Programului pentru informaţii actualizate. 

 

VII. Capitolul 9: Evaluarea și selecția proiectelor  

Sectiune modificată: 9.1. Verificarea conformității administrative și a eligibilității   

Modificare: Criteriul II.3 din grila pentru verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii va fi completat cu 

următoarea Notă: „Verificarea acestui criteriu va fi realizată având în vedere modificările aduse Ghidului 

Solicitanţilor prin Corrigendum doar pentru proiectele validate pe platforma online începând cu data de 4 iunie 

2020 (data publicării Corrigendum-ului). Pentru proiectele primite înainte de această dată, verificarea va fi 

realizată având în vedere varianta iniţială a Ghidului Solicitanţilor.”  

 

Sectiune modificată: 9.2. Evaluare tehnică și financiară 

Modificare: grila iniţială pentru evaluarea tehnică şi financiară va fi înlocuită cu cea de mai jos: 

 

 

http://www.finantaripublice.fdsc.ro/
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Evaluare tehnică şi financiară 

Dimensiuni şi criterii de evaluare 
Scor maxim 

Prag minim de 
scor 

Granturi mici 
Granturi tip 

Răspuns Rapid 

1. Relevanţa şi coerenţa proiectului 40 40 26 

Proiectul contribuie la obiectivele Programului și la atingerea 
Outcome-ului, output-urilor şi a indicatorilor selectați, aşa cum sunt 
definiți de Program, iar rezultatele propuse sunt fezabile 

15 15 8 

[doar pentru granturi mici] Problema abordată de proiect este 
justificată (identificarea problemei, documentarea problemei, 
provocări, grupul țintă afectat/ implicat) 

5 - - 

[doar pentru granturi tip Răspuns Rapid] Problema abordată de 
proiect este justificată (identificarea problemei, documentarea 
problemei, provocări, grupul țintă afectat / implicat) și este 
demonstrată necesitatea intervenţiei rapide 

- 10 - 

Proiectul abordează problema printr-o logică de intervenție clară și 
coerentă între obiective, activități și rezultate aşteptate 

5 5 - 

[doar pentru granturi mici] Proiectul abordează grupuri insuficient 
deservite, beneficiarii sunt aleși strategic și sunt clar definiți, iar 
nevoile lor sunt abordate corespunzător 

15 - - 

[doar pentru granturi tip Răspuns Rapid] Beneficiarii sunt aleși 
strategic și sunt clar definiți, iar nevoile lor sunt abordate 
corespunzător 

- 10 - 

2. Metodologia şi fezabilitatea proiectului 25 30 12/15 

Activitățile sunt suficient descrise, bine planificate, fezabile 10 15 - 

[doar pentru granturi mici] Proiectul include activtăți de dezvoltare 
organizațională adecvate nevoilor Solicitantului/ parternerului/ilor 

5 - - 

Indicatorii selectaţi sunt realişti şi corespund obiectivului/elor şi 
activităţilor proiectului 

5 5 - 

Riscurile legate de implementarea proiectului sunt identificate şi 
relevante; măsurile propuse pentru atenuarea lor sunt 
corespunzătoare 

5 5 - 

[doar pentru granturi tip Răspuns Rapid] Corelația cu inițiative similare 
este identificată în mod corespunzător și este asigurată sinergia cu 
acestea 

- 5  

3. Sustenabilitatea  5 2 - 

Există o înțelegere a precondiţiilor sustenabilităţii și sunt incluse o 
serie de măsuri în acest sens (proiectul este probabil să continue şi 
după încheierea contractului de finanţare - prin ce mijloace, în ce 
condiții); capacitatea proiectului de a genera venituri sau de a atrage 
alte surse de finanțare; posibilitatea replicării proiectului, 
probabilitatea de a continua efectele pozitive ale proiectului 

5 2 - 

4. Bugetul proiectului 10 10 5 

Costurile prevăzute sunt economice, justificate şi corelate cu 
activităţile propuse  

5 5 - 

Bugetul este corect completat, iar costurile prevăzute sunt eligibile  
5 5 - 

5.  Solicitant şi partener/i  20 18 - 

Rolul partenerului/lor în cadrul intervenţiei propuse, necesitatea şi 
valoarea adăugată a parteneriatului 

3 2 - 

Prin parteneriatul propus proiectul contribuie la consolidarea 
Relaţiilor Bilaterale (proiecte cu partener/i din State Donatoare) 

2 2 - 

Solicitantul şi partenerul/ii (dacă este cazul) şi echipa propusă au 
experienţa*, expertiza, motivaţia şi capacitatea necesare derulării 

5 7 - 
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proiectului; 
*În cazul organizaţiilor nou înfiinţate sau fără experienţă, va fi avută în 
vedere motivaţia şi experienţa echipei de proiect propuse 

Echipa de proiect este corespunzătoare pentru implementarea 
proiectului (număr de persoane implicate, roluri şi responsabilităţi, 
management) 

5 7 - 

[doar pentru granturi mici] Solicitantul este dintr-o zonă georgrafică 
insuficient deservită (este înființat într-o zona rurală sau mic urbană 

5 - - 

Total 100 100 65 

 

Modificare: Secţiunea va fi, de asemenea, completată cu “ În cazul Cererilor primite în cadrul granturilor tip 

Răspuns Rapid, procesul de evaluare începe imediat după ce sunt înregistrate pe platforma online.” 

 

VIII. Anexe  

Modificare: textul iniţial al acestei secţiuni va fi  înlocuit cu textul de mai jos:  

“Anexa 1 – Cerere de finanţare (formate diferite pentru granturi mici şi, respectiv, pentru granturi tip Răspuns 

Rapid) / Anexa 2a – Bugetul proiectului / Anexa 2b – Ghidul de elaborare a bugetului / Anexa 3 – Declaraţia de 

eligibilitate / Anexa 4 – Declaraţia de Parteneriat / Anexa 5 – Documente de contractare”  


