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CORRIGENDUM nr. 5/22 Septembrie 2022 

GHIDUL SOLICITANȚILOR 

Apel #4  - Conștientizare privind drepturile omului și tratament egal 

Granturi tip răspuns rapid  

Ongoing 

 

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

capitole/secțiuni:  

 

I. Capitolul 1. Informații generale privind Programul Active Citizens Fund România 

Modificarea: textul primului paragraf din această secțiune va fi înlocuit cu următorul text 

 

Programul Active Citizens Fund în România (denumit în continuare „ACF România” sau „Program”) este parte 

integrantă a Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Obiectivele generale ale 

Programului constau în consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creşterea capacităţii grupurilor 

vulnerabile. ACF România va urmări dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii și capacității sectorului societății 

civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului, 

consolidând în același timp relațiile bilaterale cu organizații din Statele Donatoare (Islanda, Liechtenstein și 

Norvegia). Programul are o alocare totală de 48.000.000 Euro. 

 

II. Capitolul 2. Outcome 2. Organizațiile societății civile implicate activ în protejarea drepturilor omului și 

în promovarea tratamentului egal 

Modificarea: textul secțiunilor din tabel denumite Alocare financiară și Alocări speciale în cadrul 

alocării financiare totale pentru Outcome 2 va fi înlocuit cu următorul text: 

 

Alocare 

financiară 

Alocarea financiară totală disponibilă pentru apeluri de proiecte din cadrul Outcome 2 este de 8.316.307 

Euro. 

Alocări 

speciale în 

cadrul alocării 

financiare 

totale pentru  

Outcome 2 

• 2.500.000 Euro pentru proiecte care vizează egalitatea de gen și violența bazată pe gen (VBG).  

• 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează combaterea încălcării drepturilor omului și a discriminării 

împotriva romilor. 

O alocare specială este prevăzută pentru dezvoltarea infrastructurii societăţii civile:  
- 800.000 Euro pentru granturi mici pentru ONG-uri mici care lucrează în zone şi pentru grupuri ţintă 

insuficient deservite  

- 1.500.000 Euro pentru granturi strategice în vederea susţinerii implementării strategiilor pe termen 
lung ale organizaţiilor de drepturile omului 

- 200.000 Euro pentru granturi tip răspuns rapid care permit răspunsuri rapide în cazul unor 
ameninţări (iminente) la adresa drepturilor omului. 

- 650.000 Euro pentru granturi tip Răspuns Rapid privind criza din Ucraina 
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III. 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 tip 

Răspuns Rapid va fi înlocuit cu următorul text: 

Granturile de tip Răspuns Rapid sunt disponibile pe întreaga durată a Programului, în cadrul unui proces continuu de 

aplicare, acestea fiind evaluate pe măsura ce sunt primite.  

Alocarea totală pentru Granturile tip Răspuns Rapid în cadrul acestui Apelului #4 este 200.000 Euro, după cum 

urmează: 

Granturi tip Răspuns Rapid 

Data publicării Apelului 19 Decembrie 2019 

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

9 Ianuarie 2020 

Termenul limită de aplicare 
Apel continuu, dar nu mai târziu de 22 noiembrie 2022;16:00 

(ora României) 

Alocare financiară 200.000 Euro 

Durata proiectului (minimum şi maximum) 3 - 6 luni 

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

Activităţi de dezvoltare organizaţională Nu sunt disponibile pentru acest tip de granturi 

 

! 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. 

 

IV. Capitolul 7. Termen limită  

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

Răspuns Rapid va fi înlocuit cu următorul text: 

 

Granturi tip Răspuns Rapid 

Procesul de aplicare şi evaluare continuu 

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 

Termenul limită de aplicare: 22 Noiembrie 2022; 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. 

 

 

 

 

 


