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APEL DE FINANȚARE PENTRU ORGANIZAȚIILE CARE LUCREAZĂ CU REFUGIAȚI 
 

--- GHID DE FINANȚARE --- 
 
 

Context 
 
Fundația Comunitară Iași vine în sprijinul organizațiilor neguvernamentale care se află în prima 

linie de răspuns și asistență acordată ucrainenilor aflați pe raza județului Iași. 
Astfel, Fundația Comunitară Iași inițiază sub umbrela Fondului de urgență, dezvoltat împreună 

cu CIVICA și Bethany Iași: Apelul de finanțare pentru organizațiile care lucrează cu refugiați.  
Nevoile organizațiilor care lucrează cu aceste grupuri vulnerabile se vor acutiza în perioada 

următoare. De aceea, finanțările din cadrul acestui Apel sunt destinate pentru acoperirea nevoilor 
organizațiilor din perioada următoare pentru lucrul cu refugiații. 

 
Valoarea Apelului de finanțare 

 
Valoarea Apelului de finanțare este de 150.000 lei, sumă pusă la dispoziție din Fondul de 

urgență, inițiat în contextul umanitar din Ucraina, cu sprijinul AMAZON. 
 

Acordarea finanțărilor  
 

Vom acorda două tipuri de granturi (finanțări nerambursabile): 
1. „Granturi flexibile și de urgență” – până la 5.000 lei: acest tip de granturi pot fi accesate 

de organizații neguvernamentale și grupuri de inițiativă care vor să facă achiziții pentru 
nevoile imediate ale refugiaților (de exemplu: achiziții de alimente, haine, medicamente, 
produse de igienă etc.). 

2. „Granturi de suport” – până la 15.000 lei: pentru aceste tipuri de granturi sunt eligibile 
organizațiile neguvernamentale care oferă servicii în beneficiul refugiaților și care vor să-și 
întărească capacitatea de lucru cu refugiații (acoperă costuri directe cu resursa umană a 
organizației - de exemplu: plată coordonator voluntari, psiholog, asistent social, șofer etc.; 
costuri legate de utilități ale spațiului de găzduire pentru refugiați ș.a.m.d.). 

 
Comitet de jurizare 
 
Comitetul de jurizare a înscrierilor este format din reprezentanții Fundației Comunitare Iași și 

ai echipei AMAZON – partenerul Apelului de finanțare. 
 

Criterii de eligibilitate 
 

I. Eligibilitatea organizațiilor: 
- Organizațiile sunt apolitice și deservesc refugiați care tranzitează teritoriul județului Iași. 
- Organizațiile nu realizează activități de natură politică. 
- Organizațiile nu se află în stare de faliment sau fac obiectul unor proceduri de lichidare sau de 

administrare judiciară. 
- Organizațiile nu realizează activități sau susțin cauze care aduc atingere sau discriminează pe 

considerente de etnie, rasă, sex, orientare sexuală, religie, capacități fizice sau psihice sau 
apartenența la una sau mai multe categorii sociale sau economice. 
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II. Eligibilitatea proiectelor: 
- Proiectele vizează o intervenție de (max.) 3 luni de zile. 
- Intervențiile propuse în cadrul proiectelor (sociale, educaționale sau medicale) nu sunt 

generatoare de venit. 
 

III. Eligibilitatea costurilor: 
➢ Următoarele cheltuieli sunt eligibile și pot fi incluse în Formularul de buget: 

- Cheltuieli legate de nutriție/alimente (masa caldă, apă) pentru refugiați; 
- Cheltuieli legate de cazarea temporară a refugiaților (acoperirea utilităților din centrele de 

tranzit special amenajate pentru găzduirea refugiaților); 
- Cheltuieli legate de pregătirea unor kituri de urgență pentru refugiați (cu materiale de strictă 

necesitate); 
- Cheltuieli legate de servicii de transport, de la punctul de trecere a frontierei spre localitățile 

de destinație sau spre gări/aeroporturi; 
- Cheltuieli legate de servicii de consiliere și asistență psihologică pentru refugiați; 
- Cheltuieli legate de oferirea asistenței grupurilor de refugiați, acoperirea costurilor legate de 

resursele umane implicate în lucrul cu refugiați (de ex.: coordonator voluntari, responsabil 
centru de tranzit, specialist psiholog etc.); 

- Alte cheltuieli legate de oferirea sprijinului pentru refugiați. 
 

Organizațiile finanțate vor fi selectate în baza următoarelor criterii: 
a. identificarea clară a personalului organizației (echipele de proiect/organizației și 

voluntarii) care interacționează cu refugiații; 
b. definirea numărului și tipului de beneficiari deserviți în perioada de proiect, respectiv 

frecvența oferirii de servicii către aceștia; 
c. argumentarea imposibilității acoperirii acestor nevoi din alte surse de finanțare. 

 
Modalitatea de accesare a finanțărilor  

 
Apelul de finanțare este deschis începând din luna martie 2022. Finanțările vor fi acordate în 

funcție de solicitările primite din comunitate până la momentul epuizării bugetului total de 150.000 
lei. Aplicațiile vor fi evaluate în funcție de înscrierea în Apelul de finanțare. Primele aplicații înscrise 
vor avea prioritate la evaluare. 

ATENȚIE! O organizație poate accesa o singură dată finanțările de tipul „Granturi de suport”. 
O organizație poate aplica pentru ambele tipuri de finanțări: „Granturi flexibile și de urgență” și 
„Granturi de suport”. 

 
Proiectele finanțate și valoarea finanțărilor acordate vor fi anunțate/publicate pe pagina de 

Facebook și pe pagina web ale Fundației Comunitare Iași. 
 

Înscrierea la acest Apel de finanțare se realizează prin intermediul a două formulare: 
1. FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

- FORMULAR DE ÎNSCRIERE PENTRU ACCESAREA UNUI „GRANT FLEXIBIL ȘI DE 
URGENȚĂ” – de max. 5.000 lei 
sau 
- FORMULAR DE ÎNSCRIERE PENTRU ACCESAREA UNUI „GRANT SUPORT” – de max. 
15.000 lei 

2. FORMULAR DE BUGET. 
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Aceste formulare sunt disponibile pe site-ul www.fundatiacomunitaraiasi.ro și se vor completa 
în format electronic. Cele două formulare vor fi expediate pe adresa 
doris.cojocariu@fundatiacomunitaraiasi.ro. În termen de max. 24 de ore, veți primi un e-mail de 
confirmare a primirii formularelor completate. În cazul neprimirii acestui e-mail, vă rugăm să ne 
contactați la telefon: 0751.944.730. 

Organizațiile care vor fi beneficiare ale finanțării vor prezenta rapoarte pe formulare standard 
(puse la dispoziție de Fundația Comunitară Iași), în condiţiile care vor fi precizate în contractul de 
finanţare şi vor oferi acces la documentele justificative ale achizițiilor.  

 
Proiectul finanțat va fi monitorizat de Fundația Comunitară Iași, iar organizația beneficiară va 

transmite o raportare la finalul intervenției, care va consta: 

⮚ raportul narativ: cum s-a desfășurat activitatea pe perioada proiectului, 
numărul de beneficiari, rezultate ale activității etc. 

⮚ raportul financiar: înregistrarea dovezilor justificative ale cheltuielilor 
efectuate (facturi, chitanțe, bonuri, extrase de cont ș.a.). Documentele 
financiare justificative vor fi transmise în copie (scan) alături de raport, 
împreună cu fotografii din timpul intervenției.  

La momentul  semnării contractului de finanțare, vom solicita următoarele documente de la 
organizația beneficiară a finanțării: 

▪ Copii după documentele de înființare (act constitutiv, statut, certificat de înregistrare în 
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, certificat de înregistrare fiscală, hotărâre judecătorească de 
înființare); 

▪ Bilanţul contabil pentru anul fiscal anterior. 

Persoana de contact pentru detalii suplimentare despre Apelul de finanțare pentru 
organizațiile care lucrează cu refugiați:  

Doris-Amalia Cojocariu, Grant Manager Fundaţia Comunitară Iaşi,  
Telefon: 0751.944.730. E-mail: doris.cojocariu@fundatiacomunitaraiasi.ro.  

* Notă! 

Fundația Comunitară Iași garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor la acest 
program, prelucrează datele cu caracter personal în scopul identificării exacte a participanţilor şi contactării lor 
în vederea acordării finanțării specificate în acest Apel de finanțare.  

Fundația Comunitară Iași, persoană juridică română, cu biroul de lucru în Iași, str. Rândunica, nr. 1, etaj 1, CP 
700399, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 12/F/22.05.2012, cod fiscal 30253005, înțelege 
să își actualizeze politica de prelucrare a datelor cu caracter personal în vederea respectării noilor reguli introduse 
prin Regulamentul General de Protecția datelor, nr. 679 din 27 aprilie 2016, aplicabil în Uniunea Europeană 
(GDPR) și în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2011 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 
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