
 

Fund operated by: 

 
 

 

CORRIGENDUM nr. 4 

GHIDUL SOLICITANŢILOR 

Apel #4 – Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal 

Granturi mici şi granturi tip răspuns rapid   

Ongoing 

Prin prezentul Corrigendum, se aduc modificări Ghidului Solicitanţilor Apel #4, cu privire la următoarele capitole/ 

secţiuni referitoare la granturile mici: 

 

I. Capitolul 3. Specificul Apelului #4. Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal 

  Secțiunea: 3.2 Tipuri de granturi şi alocare financiară 

  Modificarea: textul inițial din această secțiune privind termenul limită pentru depunerea granturilor mici va 

fi înlocuit cu următorul text: 

 

“Procesul de aplicare pentru granturile mici este continuu, cu 3 sesiuni de evaluare. Pentru fiecare sesiune de 

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

 

Small grants 
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 
deounere a Cererilor are loc exclusiv pe platforma online 
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) 

9 septembrie 
2021; 16:00 (ora 

României) 

Alocare financiară 400.000 Euro 250.000 Euro 150.000 Euro 

Alocare specială  pentru egalitate de gen și violență bazată 
pe gen  

250.000 Euro 

Alocare specială  pentru combaterea încălcărilor drepturilor 
omului şi a discriminării  împotriva romilor 

250.000 Euro 

Durata proiectului (minimum şi maximum) 3 – 18 luni 

Suma de grant (minimum şi 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 
organizațională 

 

! Atenţie 
Fondurile alocate pentru o sesiune de evaluare pentru granturile mici în cadrul Apelului #4 şi 
necheltuite (dacă vor exista) vor fi automat realocate pentru următoarea sesiune de evaluare 
din acest Apel.” 
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II.  Capitolul 7. Termen limită 

  Modificarea: textul inițial din această secțiune privind termenul limită pentru depunerea granturilor mici va 

fi înlocuit cu următorul text:  

“ 

Granturi Mici 

Procesul de aplicare este continuu, având trei sesiuni de evaluare.  
Pentru fiecare sesiune de evaluare există un termen limită pentru transmiterea Cererilor de finanţare. 

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 pentru proiectele care  intră în prima sesiune de 
evaluare: 

11 Martie 2020; 16:00 (ora României) 

Data limită pentru proiectele care  intră în a doua sesiune de 
evaluare: 

11 Noiembrie 2020; 16:00 (ora României) 

Data limită pentru proiectele care  intră în a treia sesiune de 
evaluare: 

9 septembrie 2021; 16:00 (ora României) 

 

! Forma finală a propunerii de proiect este considerată cea încărcată pe platforma online 

(www.finantaripublice.fdsc.ro) și validată până la termenul limită. 

Cererile care nu sunt completate (și anexele necesare încărcate) și validate până datele limită specificate pentru 

fiecare sesiune de evaluare, nu vor intra în respective sesiune de evaluare. De exemplu, o Cerere care nu este 

completată și validată până la data limită stabilită pentru a intra în prima sesiune de evaluare, nu va fi luată în 

considerare în prima sesiune de evaluare. Cu toate acestea, dacă Cererea este completată și validată până la data 

limită aferentă celei de-a doua sesiune de evaluare, atunci va intra în această a doua sesiune de evaluare. 

Nu va fi posibilă modificarea/ completarea în propunerea de proiect deja validată (trimisă). 

Termenul limită final pentru completarea și validarea online a Cererii de finanţare și atașarea documentelor 

necesare este 9 septembrie 2021, ora 16:00 (ora României). După această dată, nu va mai fi posibilă completarea 

unei noi Cereri de finanţare. Accesul va fi automat limitat de serverul platformei online. 

Recomandăm validarea Cererilor de finanţare mai devreme decât datele limită stabilite în Ghid. Amânarea depunerii 

Cererii de finanţare până în ultima zi, ar putea cauza probleme datorate supraîncărcării sistemului care nu va face 

posibilă depunerea Cererii la timp. “ 
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