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Fondul ONG - Componenta JUSTIȚIE SOCIALĂ                                                        Iulie 2014 

 

Subcomponente: 

Dezvoltarea comunităților rurale interetnice Alocare financiară: 1.010.233 Euro 

Combaterea inegalităților sociale, sărăciei și 
excluziunii Alocare financiară: 649.635 Euro 

 

Informații generale 

Obiectivul 
Componentei 

Obiectivul general al Componentei JUSTIȚIE SOCIALĂ este de a contribui la 
combaterea excluziunii sociale și reducerea disparităților din cadrul societății și 
dintre diversele grupuri din societate. 

Componenta vizează în special acțiuni care demonstrează rezultate măsurabile în 
ceea ce privește combaterea sărăciei și a inegalităților sociale. 

Contribuţia la 
rezultatele 
aşteptate ale 
Programului 

Proiectele finanţate în cadrul Componentei JUSTIȚIE SOCIALĂ trebuie să 
contribuie la unul sau mai multe dintre următoarele rezultate aşteptate ale 
Programului:  

 Promovarea cetăţeniei active 

 Creșterea implicării ONG-urilor în politici publice și în procesul de luare a 
deciziilor în guvernarea locală, regională și națională 

 Dezvoltarea de parteneriate inter-sectoriale, în special cu autorităţi publice la 
nivel local, regional şi/sau naţional 

 Promovarea valorilor democratice, inclusiv a drepturilor omului 

 Dezvoltarea capacității de advocacy și a rolului de watchdog 

 Dezvoltarea de rețele și coaliții ale organizațiilor neguvernamentale care 
lucrează în parteneriat 

 Consolidarea capacităţii ONG-urilor şi promovarea unui cadru favorabil 
pentru sectorul neguvernamental  

 Creșterea furnizării serviciilor sociale și de bază către grupurile ţintă 
menţionate 

 Creşterea capacităţii  grupurilor vulnerabile 

Teme orizontale Propunerile de proiecte sunt încurajate să abordeze următoarele teme 
orizontale ale Programului: discursul instigator la ură, extremismul și 
infracțiunile motivate de ură, rasismul și xenofobia, homofobia, antisemitismul, 
toleranța și înțelegerea multiculturală, populația de etnie romă, hărțuirea 
sexuală, violența împotriva femeilor și traficul de persoane. 

Alocare financiară  Suma totală alocată pentru această Componentă în cadrul primei runde de 
Apeluri pentru Cereri de finanţare este de 1.659.868 Euro. Alocările detaliate 
sunt specificate în cadrul fiecărei Subcomponente. 

Vă rugăm să aveţi în vedere că, în funcţie de rezultatele procesului de evaluare, 
vor fi posibile realocări financiare între sumele menţionate pentru acordarea 
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diferitelor tipuri de granturi. De asemenea, fondurile alocate Rundei 1 rămase 
necheltuite (dacă este cazul) vor fi realocate automat către Runda 2, crescând 
astfel suma totală alocată acestei componente, față de alocarea inițială. În 
eventualitatea în care sunt alocate fonduri suplimentare acestei componente,  
proiectele aflate pe lista de rezervă pot primi finanțare din această alocare 
suplimentară. Proiectele aflate pe lista de rezervă vor fi selectate pentru 
contractare în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, până la absorbția 
totală a alocării respective. 

Cofinanțare Suma maximă ce poate fi acordată drept grant pentru un proiect este de 90% din 
totalul costurilor eligibile ale proiectului. 

Cofinanțarea va fi sub formă de numerar (plăți în numerar, inclusiv transferuri 
electronice) sau de contribuție în natură. Contribuția în natură poate fi doar sub 
formă de muncă voluntară şi poate reprezenta maxim 50% din cofinanțarea 
cerută pentru proiect în cadrul Componentei.  

Sprijin pentru 
dezvoltare 
organizațională 

Există posibilitatea de a aloca până la 20% din totalul costurilor eligibile ale 
proiectului pentru activități care să contribuie la dezvoltarea organizațională a 
Solicitantului și/sau a partenerilor ONG din România.  

Mai multe detalii despre costurile pentru dezvoltare organizațională vor fi 
disponibile în Ghidul Solicitanţilor. 

Lansare și termen 
limită pentru 
depunerea 
Cererilor de 
finanțare 

Al doilea Apel pentru Cereri de finanţare în cadrul Componentei JUSTIȚIE 
SOCIALĂ va fi lansat în perioada iulie – august 2014. 

Cererile de finanțare vor putea fi depuse timp de cel puțin două luni de la data 
lansării (termenul limită pentru depunerea proiectelor va fi specificat în Ghidul 
Solicitanților). 

Număr de Cereri 
de finanțare per 
organizație 

O organizație poate depune, în calitate de Solicitant, un număr maxim de 2 Cereri 
de finanțare în cadrul Rundei a doua, din care numai 1 propunere pentru 
Granturi mari. O organizație care a contractat şi/sau se află în etapa de 
precontractare cu 2 sau mai multe proiecte în cadrul Rundei 1 (cumulat pe toate 
componentele) poate depune în calitate de Solicitant maxim 1 Cerere de 
finanțare în cadrul Rundei a doua. 

Vă rugăm să aveți în vedere că numărul maxim de Cereri de finanțare depuse de 
către o organizație se referă la toate Componentele lansate în cadrul Rundei a 
doua. Numărul de proiecte contractate de o organizație în cadrul Rundei 1 se 
calculează luând în considerare, de asemenea, toate Componentele lansate în 
cadrul Rundei 1. 

Procedură de 
aplicare  

Pentru toate Componentele, procedura de aplicare constă în completarea Cererii 
de finanțare și încarcarea anexelor sale exclusiv printr-un sistem de aplicare 
online. Documentele în original vor fi solicitate doar propunerilor de proiect 
recomandate pentru finanțare în urma procesului de selecție. 

Vă rugăm să reţineţi că informaţii specifice şi mai multe detalii despre procedura 
de aplicare şi termene limită vor fi disponibile în Ghidul Solicitanţilor 
corespunzător acestei Componente.  

Ghidul Solicitanţilor cuprinde de asemenea informaţii cu privire la procesul de 
evaluare, criteriile de selecţie, grila de evaluare, monitorizarea proiectelor, 
raportare si plăţi.  
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Informații 
suplimentare 

Ghidul Solicitanților și anexele specifice pentru prezentul Apel pentru Cereri de 
finanțare vor fi disponibile online pe pagina de internet a Programului 
www.fondong.fdsc.ro.  

Toți potențialii Solicitanți trebuie să verifice periodic pagina de internet a 
Programului pentru a avea informații actualizate privind acest Apel pentru Cereri 
de finanţare sau privind Programul de finanțare. 

Potențialii Solicitanți pot adresa întrebări referitoare la acest Apel pentru Cereri 
de finanțare prin e-mail, telefon sau fax până cu nu mai târziu de 5 zile lucrătoare 
înaintea termenului limită pentru transmiterea Cererilor de finanţare, către 
următoarele persoane, în funcție de Subcomponentă:  

- pentru Dezvoltarea comunităților rurale interetnice: 
Radu Lăcătuș – Senior Grants Officer 
E-mail: rural@romacenter.ro; telefon: 0264 420 474; fax: 0264 420 470. 

- pentru Combaterea inegalităților sociale, sărăciei și excluziunii: 
Ileana Hargalaș – Senior Grants Officer 
E-mail: socialjustice@fdsc.ro; telefon: 021 310 01 81; fax: 021 310 01 80. 

Răspunsurile vor fi transmise până cu cel târziu 3 zile lucrătoare înaintea 
termenului limită.  

Întrebările care prezintă interes şi pentru alţi Solicitanți, împreună cu 
răspunsurile aferente, vor fi publicate pe pagina de internet a Programului. 

Subcomponenta Dezvoltarea comunităților rurale interetnice 

Obiectivul 
Subcomponentei 

Obiectivul specific al Subcomponentei Dezvoltarea comunităților rurale 
interetnice este de a contribui pe termen mediu și lung la dezvoltarea 
comunităților interetnice dezavantajate și la îmbunătățirea situației populației 
de etnie romă. 

Activități eligibile  Proiectele eligibile în cadrul acestei Subcomponente sunt cele care îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiții: 

- asigură participarea activă a membrilor comunității, inclusiv a celor de etnie 
romă și a celor dezavantajați, și 

- asigură o participare echilibrată a tuturor grupurilor etnice. 

Activități care pot fi incluse în proiectele susținute în cadrul acestei 
Subcomponente (lista nu este exhaustivă): 

- încurajarea cetăţeniei active şi democraţiei participative, inclusiv la ”firul 
ierbii”/nivel local - implicarea grupurilor vulnerabile în procese de 
informare, consultare, luarea deciziilor şi rezolvarea problemelor din 
comunitate (inclusiv participarea la dezbateri publice asupra bugetelor 
locale, dezvoltarea strategiilor locale, promovarea includerii problemelor 
comunităţilor rome in  strategiile locale, etc)  

- diseminarea de informaţii relevante comunității / creșterea conștientizării, 
pentru a sprijini transparenţa în luarea deciziilor şi utilizarea fondurilor 
locale, informaţii despre surse de finanţare şi problemele locale, etc 

- implicarea membrilor comunităţii în identificarea resurselor şi contribuția 
decisivă la rezolvarea problemelor locale 

- promovarea iniţiativelor de auto-ajutorare şi ajutor reciproc care 
încurajează practica preluării de responsabilități, îndeplinirea sarcinilor 
prin cooperare și dezvoltarea de noi competenţe necesare organizațiilor 

http://www.fondong.fdsc.ro/
mailto:rural@romacenter.ro
mailto:socialjustice@fdsc.ro
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comunitare care menţin şi promovează angajabilitatea şi participarea la 
viaţa economică a comunităţii  

- organizarea de activităţi de dialog multicultural care aduc împreună 
membrii comunităţii romi şi ne-romi (sport, evenimente culturale şi 
educaţionale, sărbători locale, etc) 

- consolidarea bazei de membri a organizațiilor în comunităţile vizate şi 
creşterea participării membrilor în activităţile organizațiilor şi în procesele 
de luarea deciziilor în cadrul organizațiilor 

- elaborarea de planuri comunitare de acţiune care să răspundă nevoilor 
celor mai defavorizaţi membri din comunitate 

- colaborarea cu alte ONG-uri locale sau părţi interesate cu scopul de a lucra 
împreună şi de a face presiuni asupra factorilor de decizie in vederea 
rezolvării problemelor locale 

- educaţie şi activităţi de instruire (de exemplu: activităţi de tipul Școala 
după şcoală, mentorat pentru elevii dezavantajați, educaţia adulţilor, 
centre comunitare, consiliere vocațională, cursuri de formare vocațională, 
cursuri de IT, cursuri de limbi străine, antreprenoriat, etc) adaptate 
nevoilor identificate şi orientate spre obținerea de rezultate concrete, 
întărind capacitatea ONG-urilor din aceste comunităţi de a contribui la 
participarea activă a membrilor comunităţii, la mobilizarea resurselor 
locale umane, financiare şi materiale pentru a rezolva problemele cu care 
se confruntă comunitatea, pentru a integra cele mai defavorizate grupuri, 
inclusiv romii 

- creșterea capacității femeilor dezavantajate cu scopul de a le proteja 
drepturile: implicarea femeilor dezavantajate rome şi ne-rome în găsirea 
de soluţii pentru rezolvarea problemelor lor (drepturi privind 
reproducerea, combaterea violenţei domestice, a traficului de persoane, a 
discriminării de gen, asigurarea accesului la servicii publice, etc) 

- training si consultanță oferite persoanelor dezavantajate, membri ai 
comunităţii, pentru a se înregistra ca persoane juridice și a dezvolta 
activităţi generatoare de venituri, pentru a elabora un plan de afaceri și a 
accesa oportunitățile de finanţare  

- dezvoltarea de programe comunitare integrate care vor contribui la 
dezvoltarea de alternative economice şi de angajare prin utilizarea 
sustenabilă a resurselor naturale şi culturale locale 

- activități de advocacy dedicate antreprenorilor locali şi angajatorilor care 
urmăresc angajarea şi menţinerea locurilor de muncă pentru membrii 
dezavantajați ai comunităţii  

- participarea membrilor comunităţii la evenimente pentru publicul larg cu 
scopul de a promova produsele locale/tradiţionale. 

De asemenea, este recomandat ca pentru această Sub-Componentă solicitanții 
să ia în considerare obiectivele şi măsurile "Strategiei Guvernului României de 
incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 
2012-2020" (disponibilă la: www.anr.gov.ro). 

Locaţia de 
desfăşurare a 
activităţilor 
proiectului 

Comunitățile vizate pentru derularea activităților principale vor îndeplini 
cumulativ următoarele condiții: 

- sunt localizate într-o zonă rurală 
- sunt constituite din cel puțin două grupuri etnice 
- unul dintre grupurile etnice vizate este populația de etnie romă. 

 

http://www.anr.gov.ro/
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Prezența populației de etnie romă va trebui demonstrată în descrierea 
propunerilor de proiect. 

Alocare financiară 
pentru această 
Subcomponentă 

Suma totală alocată pentru această Subcomponentă în cadrul celei de-a doua 
runde de Apeluri pentru Cereri de finanţare este de 1.010.233 Euro.  

Tipuri de granturi 
(suma/durata 
proiectelor) 
 
 
 

Vor fi alocate două tipuri de granturi:   

 Granturi mici Granturi medii 

Sumă de la 5.000 la 35.000 
Euro 

de la 35.001 Euro la 75.000 Euro 

Durată între 6 și 12 luni între 6 și 14 luni 

Alocare 350.000 Euro 660.233 Euro 

Subcomponenta Combaterea inegalităților sociale, sărăciei și excluderii 

Obiectivul 
Subcomponentei 

Obiectivul specific al Subcomponentei Combaterea inegalităților sociale, sărăciei 
și excluziunii este de a genera schimbări la nivel de sistem pentru a combate 
inegalitățile sociale, de a propune măsuri pentru a combate sărăcia și pentru a 
adresa cauzele excluziunii sociale, conducând la un mediu mai just din punct de 
vedere social și la luarea unor decizii esențiale pentru a obține justiția socială. 

Activități eligibile Activități care pot fi incluse în proiectele susținute în cadrul acestei 
Subcomponente (lista nu este exhaustivă): 

- îmbunătățirea cunoștințelor și schimbarea atitudinilor publicului larg, a 
comunităților, a factorilor de decizie privind nedreptatea socială și 
încurajarea sprijinului lor activ pentru includerea în societate a celor 
dezavantajați și excluși (prin campanii de sensibilizare, educare, implicare 
responsabilă în viața comunității, artă și cultură, etc) 

- sprijinirea coalizării și cooperării între toți actorii implicați în abordarea 
nedreptății sociale (dezvoltarea rețelelor și coalițiilor ce includ mai multe 
părți interesate, a parteneriatelor inter-sectoriale la diferite niveluri, 
implicarea ONG-urilor în procesele de luare a deciziilor, transfer de know-
how, etc) 

- creșterea capacității activiştilor din sectorul ONG, a organizatorilor 
comunitari şi a asistenţilor sociali de a realiza intervenții sistematice și 
sustenabile în domeniul justiţiei sociale (de exemplu: prin workshop-uri, 
mentorat, training-uri, etc) 

- identificarea şi promovarea bunelor practici și lecțiilor învățate privind 
combaterea sărăciei, promovarea justiţiei sociale şi generarea de 
oportunități economice pentru grupurile vulnerabile din zonele defavorizate 

- monitorizarea și evaluarea efectelor economice și sociale ale politicilor și 
programelor menite să reducă sărăcia și excluziunea socială în situația 
populatiilor specifice, în special ca instrumente în vederea sprijinirii 
activitatății de advocacy pentru schimbări / îmbunătățiri la nivelul acestora 

- cercetări, analize şi dezbateri de politici publice pe tema sărăciei, excluziunii 
sociale și injustiției, inclusiv colaborarea cu mediul academic în scopul 
abordării cauzelor fundamentale ale injustiției și încurajării modificărilor 
sistemice 

- abordări pilot inovatoare pentru combaterea excluziunii sociale şi a 
nedreptății  
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- implementarea în baza unor nevoi identificate a unor iniţiative ce abordează 
probleme de siguranță şi echitate socială a comunităţilor defavorizate 
(accesul la asistență medicală de bază, alimentație, educație, etc) 

- promovarea ocupării forței de muncă (inclusiv a lucrului pe cont propriu) ca 
strategie activă de incluziune socială (combinând atât sprijinul / asistența 
direct(ă) adaptat(ă) grupurilor vulnerabile cât și acțiunile de advcacy pentru 
combaterea discriminării și promovarea oportunităților egale, cu scopul de 
a genera beneficii durabile) 

- promovarea și implementarea strategiilor / inițiativelor de auto-ajutorare și 
abilitare a grupurilor vulnerabile pentru combaterea excluziunii sociale și 
creșterea participării economice a acestora 

- propunerea de măsuri care abordează situații extreme de excluziune socială 
(sarcina la vârste fragede, cerșetorie, trafic de ființe umane, violența în 
familie, copii lăsați în urmă de părinții care au emigrat pentru muncă, etc) 

- proiectarea, testarea inițiativelor şi promovarea politicilor şi practicilor care 
vizează creșterea investițiilor și oportunităților pentru întreprinderi ale 
persoanelor excluse social 

- dezvoltarea, demonstrarea și promovarea unor strategii și politici eficiente 
de dezvoltare economică și a forței de muncă pentru populații specifice 

Proiectele sunt încurajate să identifice în mod clar situații de nedreptate socială 
și le abordeze prin intervenții care: 

- generează schimbări sistemice pentru combaterea inegalităților sociale la 
nivel de comunități și/sau instituții / politici și/sau 

- promovează rezultate măsurabile în ceea ce privește reducerea sărăciei și 
abordarea cauzelor care stau la baza excluziunii sociale a grupurilor 
vulnerabile și/sau 

- au un potențial ridicat de a fi replicate în contexte similare și/sau  
- sunt integrate în legislație / politici / programe la nivel local / național și/sau 
- promovează o abordare inter-sectorială (intervenții care implică sectoarele 

educației, protecției sociale, ocupării forței de muncă, sănătății, etc).   

În cadrul acestei Subcomponente nu vor fi finanţate proiectele care abordează 
exclusiv lupta pentru protecţia drepturilor omului sau furnizează exclusiv servicii 
sociale şi de bază. 

Alocare financiară 
pentru această 
Subcomponentă 

Suma totală alocată pentru această Subcomponentă în cadrul celei de-a doua 
runde de Apeluri pentru Cereri de finanţare este de 649,635 Euro.  

Tipuri de granturi 
(suma/durata 
proiectelor) 

Vor fi alocate două tipuri de granturi:   

 Granturi mici Granturi medii 

Sumă de la 5.000 la 35.000 
Euro 

de la 35.001 Euro la 75.000 Euro 

Durată între 6 și 12 luni între 6 și 14 luni 

Alocare 140.000 Euro 509.635 Euro 

 


