
 

 

 

Program de sprijin financiar (mini-granturi) pentru întărirea capacității organizațiilor 
neguvernamentale care adresează nevoi ale persoanelor cu dizabilități 

- Regulament - 

 

1. Context 

În cadrul extins al activităților de sprijin pentru actorii societății civile incluzive și întărirea cooperării cu 
celelalte sectoare, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) a derulat din 2020 o serie de acțiuni 
menite a întări capacitatea organizațiilor neguvernamentale care adresează nevoi ale persoanelor cu 
dizabilități, precum și pentru consolidarea înțelegerii nevoilor și potențialelor soluții pentru accesul 
persoanelor cu dizabilități la piața muncii și la servicii în general.  

În decembrie 2020, am lansat raportul Companii incluzive pentru persoanele cu dizabilități – provocări și 
recomandări. Raportul urmărește creșterea conștientizării angajatorilor privind conceptul de dizabilitate, 
avantajele includerii persoanelor cu dizabilități în echipele lor de lucru, precum și cadrul normativ care 
guvernează acest sector. În același timp, raportul oferă câteva idei și instrumente concrete de lucru pentru cei 
care își propun să dezvolte politici de recrutare și retenție a angajaților persoane cu dizabilități sau doresc doar 
să îmbunătățească abilitatea echipelor lor de a lucra cu clienți din această categorie.  

Organizațiile neguvernamentale continuă să reprezinte actori cheie în acest domeniu în condițiile în care, 
potrivit unui raport recent1 serviciile publice în comunitate sunt puțin dezvoltate, iar majoritatea serviciilor 
non-rezidențiale sunt devoltate de sectorul privat. În aceste condiții, programul își propune să cont ribuie la 
capacitarea organizațiilor care lucrează cu și pentru persoane cu dizabilități, prin ameliorarea infrastructurii 
care stă la baza serviciilor pe care le furnizează în comunitate.  

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), în cadrul 
unui program destinat întăririi capacității organizațiilor neguvernamentale care adresează nevoi ale 
persoanelor cu dizabilități, sprijinit de E-Distribuție Muntenia. 

 
2. Eligibilitatea solicitanților 

Solicitanții eligibili sunt exclusiv organizații neguvernamentale care derulează activități de suport pentru 
persoane cu dizabilități. În acordarea suportului, organizațiile ai căror beneficiari direcți sunt persoanele cu 
dizabilități și au o capacitate financiară redusă vor avea prioritate în selecție. 

Solicitanţii pot depune propuneri de mini-granturi DOAR individual (fără parteneri).  

Solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

• sunt exclusiv organizații neguvernamentale, persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ, 
înființate legal și cu sediul în România, constituite, organizate și administrate în conformitate cu 
prevederile legislației care guvernează organizațiile neguvernamentale fără scop lucrativ din România 
(OG 26/2000 sau Legea 21/1924 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările 
ulterioare) și anume sunt asociații, fundații sau federații și 

• respectă valorile democratice și drepturile omului și  
• sunt independente de guvern și de alte autorități naționale, regionale sau locale2 și  

                                                             
1 Diagnoza situației persoanelor cu dizabilități în România realizată de Banca Mondială în 2020 la cererea APDCA 
2
 Această condiție nu este îndeplinită de organizațiile care:  

- au mai mult de jumătate din membri instituții și/sau autorități naționale, regionale și/sau locale;  
- au mai mult de jumătate din membrii cu drept de vot ai organelor de conducere instituții și/sau autorități naționale, regionale și/sau 

locale;  



 

 

2                                                                                                                        Iunie 2021 

• sunt independente de persoane juridice cu scop lucrativ3 și  
• sunt independente de partide politice și  
• sunt direct răspunzătoare pentru achiziția și folosirea ulterioară a produselor/serviciilor care fac 

obiectul sprijinului financiar și nu acționează ca intermediar și  
• au dreptul, potrivit statutului, să deruleze activități care vizează nevoi ale persoanelor cu dizabilități . 

 
Nu au dreptul să primească finanțare persoanele juridice care:  

a. sunt în curs de dizolvare, și-au suspendat activitățile, sunt subiect al procedurilor vizând aceste 
aspecte sau sunt într-o situație similară ca urmare a aplicării unei proceduri similare prevăzute în 
legislația sau reglementările naționale în vigoare;  

b. au suferit condamnări definitive pentru orice tip de infracțiune;  
c. prezintă indicii de săvârșire a unor grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace;  
d. nu și-au îndeplinit obligațiile referitoare la plata contribuțiilor la asigurările sociale sau la plata taxelor 

și impozitelor la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale;  
e. au fost declarate a fi într-o situație gravă de nerespectare a obligațiilor precontractuale și contractuale 

privind procedurile de achiziție sau procedurile de acordare a finanțărilor;  
f. sunt subiect al unui conflict de interese cu organizații sau persoane direct sau indirect implicate în 

procedura de acordare a finanțării nerambursabile;  
g. sunt vinovați de inducerea gravă în eroare a finanțatorului prin furnizarea de informații incorecte în 

cursul participării la apelul  de proiecte sau nefurnizarea informațiilor solicitate;  
h. există indicii că ar putea fi organizații ce au ca  scop obținerea puterii politice și/sau care desfășoară 

acțiuni de propagandă în acest sens;  
i. sprijină sau se angajează în activități teroriste sau cu caracter violent;  
j. furnizează resurse, sprijină sau sunt angajați în fabricarea sau vânzarea de muniții sau servicii asociate;  
k. practică și promovează prin acțiunile lor curente sau propuse în proiect un discurs instigator la ură sau 

discriminare;  
La depunerea aplicației, solicitanții trebuie să declare pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile de 
eligibilitate menționate mai sus. În acest sens, solicitanții vor completa, tipări, semna, scana și transmite 
electronic, odată cu propunerea de proiect, Anexa 2 - Declarația solicitantului.   

 
3. Ce se finanțează  

Sprijinul financiar (mini-grant) poate acoperi exclusiv produse care să crească accesul persoanelor cu 
dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional și, implicit, la serviciile organizației.  

Organizația trebuie să demonstreze cum iși va deservi mai bine categoria de beneficiari, prin cuantificarea 
persoanelor care ar putea avea beneficii în urma achizițiilor.  

Achizițiile vizează: 

- Produse din categoria tehnologiilor și dispozitivelor asistive, respectiv tehnologii de acces care să fie 
disponibile/accesibile în mediul de interacțiune al organizației cu beneficiarul  

- Produse/echipamente care să susțină eficientizarea activității organizației astfel încât aceasta să 
servească mai bine beneficiarii persoane cu dizabilități 

                                                                                                                                                                                                                
- au structurile de organizare și funcționare constituite astfel încât deciziile sunt influențate majoritar de instituții și/sau autorități 
naționale, regionale și/sau locale.  
3 Această condiție nu este îndeplinită de organizațiile care:  
- au mai mult de jumătate de membri persoane juridice cu scop lucrativ;  

- au mai mult de jumătate din membrii cu drept de vot ai organelor de conducere persoane juridice cu scop lucrativ și/sau numiț i de 

persoane juridice cu scop lucrativ;  
- au structurile de organizare și funcționare constituite astfel încât deciziile sunt i nfluențate majoritar de persoane juridice cu scop 

lucrativ. 
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Nu se încurajează achiziția de produse/echipamente care acoperă nevoia de suport pentru un singur 
beneficiar (i.e. cu particularități care fac imposibilă utilizarea lor pentru deservirea în timp a mai multor 
persoane).  

Câteva exemple de produse sau echipamente ce pot fi achiziționate în cadrul acestui program sunt: 

- echipamente și/ sau produse care contribuie la accesibilizarea spațiilor în care există interacțiune cu 
beneficiarii persoane cu dizabilitați 

- aplicaţii care pot îmbunătăţi abilităţile de de scris si citit 

- software (aplicaţii) OCR cititoare de ecran (screen reader) care identifică şi interpretează ceea ce este 
afişat pe ecranul unui computer.  

- software-le de recunoaştere a vocii (speech recognition)  

- tastaturi şi mouse alternative  

- echipamente tehnologice (computere, imprimante, licențe etc) pentru eficientizarea activității 
organizației care deservește persoane cu dizabilități.  

 
4. Valoarea sprijinului financiar pentru mini-granturi   

Bugetul total disponibil pentru finanțarea mini-granturilor este de 60.000 lei.  

Valoarea sprijinului financiar acordat pentru un mini-grant este cuprinsă între 3.000 lei şi 5.000 lei. Nu se 
solicită cofinanţare. 

O organizație poate primi finanţare în calitate de solicitant pentru maxim 1 propunere de mini-grant.  

 
5. Depunerea aplicațiilor, şi perioada de implementare a mini-granturilor 

Apelul de mini-granturi va fi deschis în data de 22 iunie 2021 și se va închide în data de 26 iunie 2021.  

Perioada de implementare începe la data semnării contractelor de finanțare cu FDSC (estimat a se realiza 
până la 1 iulie 2021). Data limită până la care pot fi folosite mini-granturile este 25 iulie 2021.  

Informațiile actualizate asupra acestui apel se vor posta pe https://www.facebook.com/fdscro. 

 
6. Costuri eligibile 

Achiziția produselor și serviciilor accesorii din această finanțare trebuie să susțină direct activitățile derulate de 
organizație în sprijinul persoanelor cu dizabilități.  

Costurile pentru resursele umane, preum și taxa pe valoare adăugată și alte taxe și impozite care pot fi 
recuperate de către beneficiar potrivit reglementărilor legale în vigoare nu sunt eligibile. 

 
7. Transmiterea aplicațiilor de mini-granturi şi înregistrarea acestora 

Procesul de aplicare în vederea obținerii mini-grantului constă în completarea și transmiterea următoarelor 
documente: 

 Formular solicitare sprijin financiar (Anexa 1) – se completează și transmite în copie scanată pe  e-
mail. Se încurajează, dar nu este obligatorie, semnarea electronică a documentului prin semnătură 
digitală autorizată;  

 Declarația solicitantului (Anexa 2) – se semnează  de către persoana cu drept de reprezentare a 
organizației și se transmite în copie scanată pe e-mail.  Se încurajează, dar nu este obligatorie, 
semnarea electronică a documentului prin semnătură digitală autorizată .  

 

https://www.facebook.com/fdscro
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Toate documentele vor fi transmise exclusiv pe email la adresa stef@fdsc.ro. Nu vor fi acceptate propunerile 
transmise prin niciun alt mijloc.  

Confirmarea primirii aplicaţiilor va fi făcută de FDSC în cel mult 24 de ore de la primirea acestora la adresa de 
email menţionată. 

Ulterior comunicării deciziei de selecție a aplicaței, organizațiile selectate vor furniza în termen de maxim 3 zile 
următoarele documente necesare pentru încheierea contractului de finanțare4:  

• Copie certificată de pe înregistrările efectuate în Registrul Național al persoanelor juridice fără scop 
patrimonial (extras RAF eliberat în 2021) 

 Transmiterea copiei extrasului de cont utilizat pentru plata finanțării. 

 
8. Evaluarea şi comunicarea deciziilor 

Evaluarea propunerilor de mini-granturi va fi facută având în vedere criteriile:  

 Eligibilitate şi conformitate administrativă: Respectarea regulilor impuse în cadrul prezentului 
Regulament pentru organizație și proiect și transmiterea propunerii de proiect completată integral 
(toate secţiunile), în format electronic, către adresa de email menționată;  

 Tehnico-financiar: argumentarea necesității și utilității achizițiilor, potențialul de susținere a 
eficientizării activității la nivel de organizație sau de creștere a calității serviciilor/asistenței furnizate 
persoanelor cu dizabilități, beneficiile estimate pentru beneficiarii persoane cu dizabilități, 
fezabilitatea realizării achizițiilor și cost-eficiența.     

Deciziile FDSC privind evaluarea prezentei scheme de mini-granturi sunt finale și nu pot fi contestate. 
 

9. Promovarea mini-granturilor și comunicarea către public 

Comunicările legate de sprijinul financiar primit prin mini-grant vor include o mențiune cu privire la faptul că 
proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), în cadrul 
unui program destinat întăririi capacității organizațiilor neguvernamentale care adresează nevoi ale 
persoanelor cu dizabilități, sprijinit de E-Distribuție Muntenia. În cazul postărilor în social media se poate 
elimina această mențiune cu condiția folosirii hashtagurilor precizate mai jos.  

Este obligatorie cel puţin 1 postare privind utilitatea achiziției în raport cu beneficiile la nivel de organizație și 
beneficiari persoane cu dizabilități pe pagina de Facebook/ Instagram a solicitantului, utilizând hashtag-urile 
#FDSC, #ONG, #abilitămdizabilitatea, #EDistributieMuntenia.  

Aspectele legate de comunicare vor fi discutate și decise direct în perioada de implementare a mini-
granturilor, după ce acestea vor fi contractate.   
 

10. Contractare, plăţi şi raportare 

Pentru propunerile de mini-granturi selectate, contractul de finanțare se semnează cu solicitantul, care devine 
beneficiar al finanțării.  

Plata se va realiza în sistem de rambursare a costurilor angajate și plătite de către beneficiar , în contul 
bancar al acestuia precizat în contractul de finanțare.   

Atenție!!! Beneficiarii vor avea obligația transmiterii unui raport pentru mini-grant imediat ce vor fi finalizate 
achizițiile, dar numai târziu de data de 25 iulie 2021.  

 

                                                             
4 În situația in care documentele nu vor fi  furnizate în termenul solicitat, finanțatorul îsi  rezervă dreptul de a inceta 
procedura de contractare. 

mailto:stef@fdsc.ro
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Rambursarea costurilor angajate și plătite de beneficiar se va efectua în baza raportului transmis de 
beneficiar, până la data de 31.07.2021.  

 
11. Informaţii suplimentare 

Întrebări privind acest Apel de mini-granturi pot fi adresate la tel: 0752.444.306 sau 0758.231.013 sau e-mail: 
stef@fdsc.ro.  
 

12. Anexe 

Anexa 1 – Formular solicitare sprijin financiar  

Anexa 2 – Declarația solicitantului 

mailto:stef@fdsc.ro
mailto:stef@fdsc.ro

