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CORRIGENDUM nr. 3 

GHIDUL SOLICITANȚILOR 

Apel #4 – Conștientizare privind drepturile omului și tratament egal 

Granturi mici și granturi tip răspuns rapid   

Ongoing 

Prin prezentul Corrigendum, se aduc modificări Ghidului Solicitanţilor Apel#4, cu privire la Anexa 1 – Cerere de 
finanţare_Format granturi mici, după cum urmează: 
 
I. Secțiunea: Date despre Solicitant si Partener/i 

Subsecțiune modificată: Informații despre Solicitant 
Modificare: textul iniţial al acestei sub-secţiuni va fi înlocuit cu textul de mai jos:  

 
“Forma de organizare*) 
Precizati forma de organizare. Ex.: Asociatie, Fundatie, Federatie etc. 
(max. 200 caractere) 

 

Legislatia in baza careia s-a constituit*) 
Selectati legea dupa care functioneaza organizatia dvs.: 

 
☐ Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (cu completarile si modificarile ulterioare);  

☐ Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociatii si Fundatii) (cu completarile si modificarile ulterioare); 

☐ Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti si al Fundatiei Nationale de 

Tineret (cu completarile si modificarile ulterioare); 

☐ Legea nr. 139/1995 a Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania (cu completarile si modificarile ulterioare). 

 

Anul infiintarii*) 
Completati anul infiintarii organizatiei solicitante: 

 

Lista membrilor Consiliului Director*) 
Includeti lista membrilor Consiliului Director. Daca acestia fac parte dintr-o organizatie/ institutie/ companie/ partid politic, mentionati-le pe 
cele in care activeaza. 
(max. 2500 caractere) 

 

Adresa oficiala a organizatiei*) 
Selectati judetul din lista derulanta, apoi completati adresa sediului social al organizatiei solicitante. 
(max. 250 caractere) 
 

Sediul social este in:*) 
Bifati una din variante: 

☐  Rural 

☐  Urban mic (mai mic de 30.000 de locuitori) 

☐  Urban  
 

Nume persoana de contact *) 
Mentionati numele si prenumele persoanei de contact pentru proiect: 

(max. 150 caractere) 
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Functie persoana de contact*) 
Mentionati functia in cadrul organizatiei a persoanei de contact pentru proiect: 
(max. 150 caractere) 

 
Telefon persoana de contact*) 
Mentionati telefonul persoanei de contact pentru proiect: 

(max. 150 caractere) 

 
E-mail persoana de contact*) 
Mentionati adresa de E-mail a persoanei de contact pentru proiect: 
(max. 150 caractere) 
 

Atentie! – Campurile privind bugetul anual de venituri al Solicitantului au fost modificate prin Corrigendum nr. 3.  
Cererile validate pana la data de 25.01.2021 nu sunt afectate de aceste modificari. 
Modificarile afecteaza doar cererile care se vor valida dupa data de 25.01.2021. Pentru acestea, urmati 
instructiunile de mai jos pentru a furniza informatii privind bugetele anuale de venituri pentru ultimii 3 ani 
anterior depunerii (validarii) cererii de finantare in cadrul acestui apel. 
 
Buget anual de venituri pentru anul 2016*) 
Bifati una din optiuni: 

☐ Completati bugetul anual de venituri al organizatiei pentru anul 2016, in lei, conform bilantului depus. Precizati suma fara 

zecimale:.................... 

☐ Organizatie infiintata dupa 2016.  

☐ Nu este cazul, deoarece organizatia este infiintata inainte de 2016/in 2016 si exista informatii disponibile pentru anii 2017, 2018, 2019 

si/sau 2020. 
 

Buget anual de venituri pentru anul 2017*) 
Bifati una din optiuni: 

☐ Completati bugetul anual de venituri al organizatiei pentru anul 2017, in lei, conform bilantului depus. Precizati suma fara 

zecimale:................... 

☐ Organizatie infiintata dupa 2017.  

☐ Nu este cazul, deoarece organizatia este infiintata inainte de 2017/in 2017 si exista informatii disponibile pentru anii 2018, 2019 si 2020. 

 

Buget anual de venituri pentru anul 2018*) 
Bifati una din cele doua optiuni: 

☐ Completati bugetul anual de venituri al organizatiei pentru anul 2018, in lei, conform bilantului depus. Precizati suma fara 

zecimale:.............. 

☐ Organizatie infiintata dupa 2018.  

 

Buget anual de venituri pentru anul 2019*) 
Bifati una din cele doua optiuni: 

☐ Completati bugetul anual de venituri al organizatiei pentru anul 2019, in lei, conform bilantului depus. Precizati suma fara 

zecimale:.............. 

☐ Organizatie infiintata dupa 2019.  

 

Buget anual de venituri pentru anul 2020*) 
Bifati una din optiuni: 

☐ Completati bugetul anual de venituri al organizatiei pentru anul 2020, in lei, conform bilantului depus. Precizati suma fara 

zecimale:.............. 

☐ Organizatie infiintata dupa 2020.  

☐ Nu este cazul, deoarece bugetul anual de venituri al organizatiei pentru anul 2020, in lei, conform bilantului depus, nu este inca disponibil 

conform legii. 
 

 
Misiunea si principalele activitati ale organizatiei*) 
Mentionati misiunea si principalele activitati ale organizatiei solicitante: 
(max. 2000 caractere) 

  

Proiecte relevante derulate in ultimii 3 ani*)  
Detaliati proiectele relevante pentru aceasta propunere de proiect derulate de solicitant in ultimii 3 ani. Daca in ultimii 3 ani nu ati avut 
activitate sau sunteti organizatie nou-infiintata, mentionati aceste aspecte si precizati motivatia propunerii acestui proiect. 
(max. 2000 caractere) 
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Website*)  
Mentionati website-ul organizatiei solicitante. Daca organizatia nu are website, mentionati "Nu este cazul": 

 

Anexa 3 - Declaratia de Eligibilitate*)– incarca documentul 
Completati Anexa 3 - Declaratia de Eligibilitate. Documentul trebuie semnat de catre reprezentatul legal al Solicitantului, scanat si incarcat pe 
platforma. Atentie, nu este acceptata semnatura electronica! Documentul in format PDF sau JPEG nu poate sa depaseasca 512 Kb!.” 

 
 

II.  Intrarea în vigoare a modificărilor 

Modificările facute prin Corrigendum nr. 3 afecteaza doar cererile care vor fi depuse (validate) dupa data de 

25.01.2021, data publicării Corrigendumului pe site-ul Programului Active Citizens Fund România 

(https://activecitizensfund.ro).  

https://activecitizensfund.ro/

