
 

Regulamentul rundei de finanţare  “Fondul pentru Fapte Bune”, ediţia a VI-a, 2020 

Fundaţia Vodafone România 

Str. Barbu Văcărescu, nr. 201, Sector 2, București, România 

Pagina 1 din 11 

 
 

C2 General 

 

 

 

 

 

Regulamentul rundei de finanțare 

 

“FONDUL PENTRU FAPTE BUNE” 

ediția a VI-a  

2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regulamentul rundei de finanţare  “Fondul pentru Fapte Bune”, ediţia a VI-a, 2020 

Fundaţia Vodafone România 

Str. Barbu Văcărescu, nr. 201, Sector 2, București, România 

Pagina 2 din 11 

 
 

C2 General 

 

 

I. Cuprins 

 

I.   Cuprins..........................................................................................................................................................2 

II.   Definiții..........................................................................................................................................................3 

III.    Despre Fundația Vodafone România...............................................................................................3 

IV.    Domeniul rundei de finanțare.............................................................................................................3 

V.    Formularul de aplicație..........................................................................................................................4 

VI.    Valoarea rundei de finanțare...............................................................................................................4 

VII.     Calendarul rundei de finanțare.........................................................................................................5 

VIII.     Criterii de eligibilitate............................................................................................................................5 

IX.      Jurizarea și selectarea câștigătorilor..............................................................................................7 

X.     Criterii de jurizare....................................................................................................................................7 

XI.     Condiții de finanțare..............................................................................................................................8 

XII.      Plata finanțărilor.....................................................................................................................................9 

XIII.     Prelucrarea datelor cu caracter personal......................................................................................9 

XIV.     Securitate și confidențialitate.........................................................................................................10 

XV.     Alte depturi și obligații.......................................................................................................................11 

 

 

 

  



 

Regulamentul rundei de finanţare  “Fondul pentru Fapte Bune”, ediţia a VI-a, 2020 

Fundaţia Vodafone România 

Str. Barbu Văcărescu, nr. 201, Sector 2, București, România 

Pagina 3 din 11 

 
 

C2 General 

 

II. Def iniții 

 

Fundaţia Vodafone România În cele ce urmează ”FVR”. Finanțatorul rundei Fondul 

pentru Fapte Bune 

Fondul pentru Fapte Bune În cele ce urmează FFB. Rundă de finanțare organizată de 

FVR; 

Aplicant Organizaţie neguvernamentală care înscrie un proiect în 

cadrul FFB 

Proiect Proiect implementat de Aplicant și finanțat de FVR; 

  

III. Despre Fundația Vodafone România 

Fundaţia Vodafone România este o organizaţie neguvernamentală românească, cu statut 

caritabil, distinctă şi independentă de operaţiunile comerciale ale companiei, înfiinţată în 

1998.   În cei peste 20 de ani de activitate, Fundaţia Vodafone România a finanţat 1.132 de 

programe derulate de 730 de ONG-uri din întreaga țară, în domeniile sănătăţii, educaţiei, 

serviciilor sociale. Proiectele au avut aproape 3 milioane de beneficiari - copii, tineri, 

vârstnici, persoane defavorizate fizic, social sau economic. Până în prezent, Fundaţia 

Vodafone România a investit 30 de milioane de euro în proiecte desfăşurate de organizaţiile 

non-profit partenere. 

Mai multe detalii despre programele fundaţiei sunt disponibile pe www.fundatia-vodafone.ro, 

http://jurnaldebine.fundatia-vodafone.ro/ și www.facebook.com/fundatiavodafone. 

 

„Fondul pentru fapte bune” este un program derulat la nivel național, bazat pe o finanțare 

de tipul „cerere de propuneri”, fiind conceput pentru a sprijini organizațiile 

neguvernamentale din România care dezvoltă proiecte în domeniul sănătate, educație, 

servicii sociale și voluntariat pentru categorii defavorizate. De la lansarea programului, în 

2013, până acum, Fundația Vodafone România a acordat finanțări totale de aproximativ 7 

milioane de lei, pentru 35 de proiecte, derulate de 30 de organizații neguvernamentale. 

IV. Domeniul rundei de f inanţare  

Fundaţia Vodafone România lansează cea de-a șasea ediţie a rundei de finanţare ”Fondul 

pentru Fapte Bune” prin care își propune să susţină proiecte derulate de organizaţii 

neguvernamentale în domeniul servicilor sociale realizate în beneficiul unei categorii sociale 

defavorizate (copii și tineri din medii vulnerabile, vârstnici, persoane cu dizabilități, victime 

ale violenței domestice).  

http://www.fundatia-vodafone.ro/
http://jurnaldebine.fundatia-vodafone.ro/
http://www.facebook.com/fundatiavodafone
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De exemplu, pot aplica în cadrul acestei runde de finanţare proiecte care vor asigura servicii 

de asistenţă socială pentru persoanele vulnerabile, accesibilizare pentru persoane cu 

dizabilităţi, proiecte care contribuie la creșterea calităţii vieții vârstnicilor, previn abandonul 

familial și/sau violența domestică, proiecte care folosesc tehnologia în domeniul serviciilor 

sociale . Enumerarea acestor exemple de proiecte este strict exemplificativă și nu restrictivă. 

Serviciile sociale (conf. art. 27 din Legea nr. 292/2011 – legea asistenței sociale) reprezintă 

activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, în 

vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune 

socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.  

V. Formularul de aplicaţie 

Formularul de aplicaţie se va completa online pe platforma FVR http://finantare.fundatia-

vodafone.ro/. Acesta include întrebări preliminare de verificare a eligibilităţii aplicantului, 

propunerea de proiect și un buget estimat folosind modelul propus de FVR. Pentru înscrierea 

proiectelor, aplicantul va intra pe platforma http://finantare.fundatia-vodafone.ro/, la 

secţiunea „Aplica/Intra in contul tau”. Termenul limită pentru completarea online a 

aplicaţiilor este 13 februarie, ora 16:00. La momentul încărcării aplicației pe platformă, 

aplicantul se va asigura că:  

 în descrierea proiectului pentru care se face aplicația se vor include detalii privind 

funcțiile necesare pentru implementarea proiectului, fără a se face vreo referire însă 

la numele persoanelor care vor ocupa aceste funcții; 

 a obținut acordul persoanelor vizate sau a identificat un alt temei legal aplicabil 

pentru includerea CV-urilor acestora în aplicația transmisă către Fundația Vodafone; 

 nu vor include date cu caracter personal atunci când vor identifica / descrie 

beneficiarii aplicației. 

VI. Valoarea rundei de f inanţare 

Valoarea rundei de finanţare este de 920.000 lei. Vor fi susţinute proiecte în limita a 190.000 

lei per proiect. În funcţie de tipul activităţilor propuse de fiecare Aplicant, FVR își rezervă 

dreptul de a finanţa doar o parte din suma solicitată de Aplicant sau de a crește valoarea 

sprijinului acordat. 

 

 

http://finantare.fundatia-vodafone.ro/
http://finantare.fundatia-vodafone.ro/
http://finantare.fundatia-vodafone.ro/
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VII. Calendarul rundei de f inanţare 

 14 ianuarie 2020 – lansarea rundei de finanţare; 

 14 ianuarie – 13 februarie 2020 - înscrierea online a proiectelor pe platforma 

http://finantare.fundatia-vodafone.ro/; termenul limită pentru completarea online a 

aplicaţiilor este 13 februarie 2020, ora 16:00; 

 14 februarie 2020 -  verificarea eligibilităţii proiectelor înscrise conform criteriilor de 

eligibilitate detaliate la punctul VIII din prezentul Regulament; 

 17 februarie – 13 martie 2020 -  evaluarea proiectelor înscrise în concurs, pe baza 

criteriilor de jurizare menţionate la punctul VIII din prezentul Regulament;  

 16 martie – 3 aprilie 2020 –  stabilire lista scurta, vizite în teren a proiectelor finaliste, 

solicitarea de clarificări, documente și informații suplimentare; 

 3 aprilie 2020 - anunţarea proiectelor câștigătoare pe platforma 

http://finantare.fundatia-vodafone.ro/; 

 6 aprilie – 16 aprilie 2020 - semnarea contractelor de sponsorizare cu organizaţiile 

câstigătoare și care vor primi finanţare în cadrul FFB; 

 20 aprilie 2020 – 20 aprilie 2021 – derularea proiectelor câstigătoare în ediţia a VI-a a 

rundei de finanţare ”Fondul pentru Fapte Bune” 

FVR poate decide oricând modificarea calendarului rundei de finanţare, precum și încetarea 

sau suspendarea acesteia, prin înștiinţare făcută pe site-ul http://finantare.fundatia-

vodafone.ro/. 

VIII. Criterii de eligibilitate 

Proiectele sunt eligibile pentru finanţare dacă: 

 sunt propuse de aplicanţi organizaţii neguvernamentale non-profit (asociaţii, fundaţii, 

federaţii) înfiinţate legal, cu sediul în  România, care își desfășoară activitatea conform 

prevederilor OG nr.26/2000 sau Legii nr. 21/1924 privind asociaţiile și fundaţiile, cu 

modificările și completările ulterioare. Organizaţiile trebuie să fie acreditate pentru 

acordarea serviciilor sociale propuse în proiect (acolo unde acreditarea este necesară); 

 beneficiarii acestora sunt un grup, nu o persoană; 

http://finantare.fundatia-vodafone.ro/
http://finantare.fundatia-vodafone.ro/
http://finantare.fundatia-vodafone.ro/
http://finantare.fundatia-vodafone.ro/
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 Aplicantul a depus bilanțul contabil pentru ultimul an fiscal; 

 Aplicantul are un Raport Anual și/sau mecanisme de raportare transparentă a activităţii 

sale (ex. site web, pagina Facebook, raport de audit etc.); 

 sunt în concordanţă cu misiunea FVR și cu domeniul finanţat prin această rundă de 

finațare FFB  

Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele care: 

 sunt propuse de organizații care au ca scop declarat susținerea și promovarea de 

evenimente și proiecte de propagandă religioasă sau politică sau este de notorietate 

publică activismul acestora în aceste domenii; 

 reprezentanții organizației, rudele și afinii până la gradul II inclusiv ale acestora sau 

alte persoane cu care aceștia sunt în legături de prietenie de notoritate publica susțin 

scopuri politice; 

 sunt propuse de organizații care sunt în stare sau pe cale de dizolvare sau lichidare 

sau au activitatea suspendată, nu și-au îndeplinit obligațiile de plată a contribuțiilor la 

asigurarile sociale sau au datorii fiscale, au înregistrat abateri grave în implementarea 

unor proiecte anterioare; 

 reprezentanții organizației, rudele și afinii până la gradul II inclusiv ale acestora sau 

alte persoane cu care aceștia sunt în legături de prietenie de notoritate publică: (i) 

sunt sau au fost în ultimii 2 ani subiectul unor investigații sau cercetări pentru fapte 

care pot fi calificate infractiuni privind conduita profesională, frauda, corupție sau 

orice alte activități ilicite legate de finanțări din surse publice sau private sau (ii) au 

fost condamnați și/ sau au executat pedepse penale pentru infracțiuni din categoria 

celor menționate la punctul (i) în ultimii 5 ani; 

 în definirea resurselor necesare implementarii sau prin rezultatele urmărite dau 

naștere unor conflicte de interese în sensul în care reprezentanții organizației au un 

interes financiar personal direct sau indirect prin implementarea proiectului; 

 reprezentanții organizației, rudele și afinii până la gradul II inclusiv ale acestora sau 

alte persoane cu care aceștia sunt în legături de prietenie de notoritate publică 

desfășoară acțiuni de propagandă religioasă sau politică; 

 sunt depuse de organizații înfiintate în anul 2019. 
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O organizaţie poate aplica cu un singur proiect la această rundă de finanţare FFB; în cazul 

organizaţiilor care au filiale se aplică aceeași regulă per organizaţie și nu per filială. 

Pot înscrie aplicații toate organizațiile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate menționate în 

prezentul regulament, indiferent dacă mai au sau nu alte proiecte în derulare cu FVR. 

IX. Jurizarea și selectarea caștigătorilor 

Evaluarea și selecţia aplicaţiilor va fi facută online de către o echipă formată din membrii 

Consiliului de Administraţie și ai echipei FVR, precum și experţi externi, pe baza formularelor 

de aplicaţie completate de organizaţii pe platforma FVR http://finantare.fundatia-

vodafone.ro/. 

X. Criterii de jurizare 

Evaluarea aplicaţiilor se va realiza în funcţie de următoarele criterii: 

1. Relevanță (proiectul răspunde unor nevoi/probleme reale, identificate prin 

studii/cercetari sau prin activitatea derulată de aplicant în comunitate; proiectul este 

adaptat specificului beneficiarilor și rezolvă problema/problemele identificate); 

 

2. Eficiență (bugetul este realist și transparent, rezultatele așteptate justifică resursele 

alocate: financiare, materiale, umane); 

 

3. Impact (proiectul are șanse să genereze o schimbare reală și pe termen lung  la nivel 

regional sau național pentru un număr cât mai mare de beneficiari, aplicantul a inclus și a 

definit instrumente și indicatori de măsurare a impactului); 

 

4. Sustenabilitate (aplicantul a identificat soluții concrete de strângere de fonduri pentru a 

susține proiectul pe termen lung și după ce finanțarea din parta FVR se va încheia ); 

 

5. Inovație (proiectul propune o soluție originală, inovativă în domeniu pentru a rezolva 

problema identificată); 

 

6. Experiență (Aplicantul și/sau reprezentanții acestuia au experiență relevantă în lucrul 

cu beneficiarii propuși, în domeniul serviciilor sociale, în adresarea problemei identificate 

și/sau au personal calificat și servicii acreditate); 

 

7.  Scalabilitate (capacitatea de creștere a proiectului sub aspectul numarului de 

beneficiari care este determinată, printre altele, de replicarea rapidă a modelului propus 

în proiect în alte orașe, regiuni, tări). 

http://finantare.fundatia-vodafone.ro/
http://finantare.fundatia-vodafone.ro/
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XI. Condiţii de f inanţare  

Vor fi susţinute proiecte în limita a 190.000 lei per proiect. În funcţie de tipul activităţilor 

propuse de fiecare Aplicant, FVR își rezervă dreptul de a finanţa doar o parte din suma 

solicitată de Aplicant sau de a crește valoarea sprijinului acordat. 

Contribuţia Aplicantului la realizarea proiectului va fi de minimum 15% din bugetul total al 

proiectului (contribuţie financiară și în resurse ex. timpul angajaţilor, voluntari, utilităţi, 

echipamente etc.). 

FVR va susţine : 

- și costuri directe de personal (pentru echipa care lucrează direct în proiect); 

- costuri de promovare în proporţie de maxim 10% din bugetul total al proiectului. 

(daca proiectul depășeste procentajul de 10% pentru costurile de promovare, atunci 

aplicantul va susţine costurile respective din resurse proprii) 

FVR nu va susţine: 

- costuri de personal indirecte ( pentru persoane care nu lucrează direct în proiect); 

- costuri de construcție sau achiziție de echipamente care nu au legatură directă cu 

proiectul; 

- costuri de chirie pentru sediul organizației; 

- costuri pentru burse, studii academice sau cercetări; 

- costuri pentru evenimente care nu au legatură cu  proiectul; 

- cheltuieli retroactive pentru activități  încheiate sau în curs de desfăsurare. 

Aplicanţii caștigători ai rundei de finanţare FFB vor prezenta rapoarte lunare, trimestriale și 

anuale, în forma solicitată de FVR și respectând condiţiile precizate în contractul de finanţare. 

FVR va solicita organizaţiilor finanţate documente justificative (copii dupa chitanţe și facturi, 

ștate de plată confidențializate, extrase de cont) pentru toate cheltuielile realizate în cadrul 

proiectului.  

Proiectul va fi derulat în perioada 20 aprilie 2020 – 20 aprilie 2021. 

Perioada de implementare a proiectelor este de maximum 12 luni. 

În cadrul procesului de selecţie și/sau vizită pe teren a proiectului, FVR poate  solicita 

aplicantului: 

- CV-ul membrilor echipei implicată în proiect, aplicantul asigurându-se că are 

consimțământul acestora sau un alt temei legal în baza căruia să transmită către FVR 

aceste informații; 
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- documente care să ateste acreditarea serviciilor sociale oferite în cadrul proiectului 

(dacă este cazul); 

- acorduri de parteneriat semnate (dacă sunt necesare); 

- documente care să ateste ca persoana care semnează documentele aplicantului 

este autorizată în acest sens; 

- documente care să ateste ca organizaţia nu este în curs de lichidare, suspendare 

și/sau nu are datorii fiscale; 

- un document în care să fie menţionate toate sursele de finanţare ale proiectului, în 

cazul în care aplicantul primește fonduri pentru proiectul propus spre finanţare și din 

alte surse. 

- copie după documentele de înființare ale organizației (statut, act constitutiv, 

hotarâre judecatoarească de înființare, certificat de înregistrare fiscală) 

- ultimul bilanț contabil depus. 

În cazul în care documentele trimise sunt în contradicţie cu informaţiile prezentate în 

formularul de aplicaţie, proiectul va fi automat respins.  

Aplicanţii vor putea consulta pe http://finantare.fundatia-vodafone.ro/ rezultatul prezentei 

runde de finanţare. Vor fi contactați telefonic doar aplicanții finaliști în vederea stabilirii 

vizitelor pe teren, conform calendarului de finanțare. Vor fi notificaţi în scris asupra 

rezultatului selecţiei actualei runde de finanţare doar aplicanţii ale caror proiecte vor fi 

selecţionate spre finanţare.  

După caz, FVR poate solicita aplicantului modificări în proiect (planificare activităţi, buget etc), 

în vederea semnării contractului de finanţare. 

XII. Plata f inanţărilor  

Plata finanţării se va face în minim două tranșe, în funcţie de mărimea sumei aprobate spre 

finanţare, conform condiţiilor din contractul de finanţare, prin virament bancar, în lei. 

Intervalul de plată a tranșelor va fi stabilit în funcţie de perioada de desfășurare a proiectului 

și de necesarul de cheltuieli lunare pentru implementare. 

 

XIII. Prelucrarea datelor cu caracter personal  

Fundația Vodafone România este o persoană juridică, având sediul în str. Barbu Văcărescu, nr. 

201, Sector 2, București, CIF 18912220, personalitate juridică cf. Dosar 20735/ 299/ 2006 

http://finantare.fundatia-vodafone.ro/
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înregistrat la Judecătoria Sectorului 1 București, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice 

fără Scop Patrimonial cu nr. 18/ 01.08.2006/ Judecătoria Sectorului 1. 

 

Ca parte a procesului de finanțare, FVR prelucrează următoarele date cu caracter personal: 

 Date de identificare: cum ar fi numele, prenumele reprezentantului Aplicantului și / 

sau a persoanei de contact; 

 Date de contact, cum ar fi telefonul și e-mailul reprezentantului Aplicantului și / sau 

a persoanei de contact; 

 Date referitoare la competențele și aptitudinile persoanelor implicate în 

implementarea proiectului:, cum ar fi date din CV, funcții, tipul de relație pe care o au 

cu Aplicantul; 

 

FVR prelucrează datele cu caracter personal în scopul evaluării aplicațiilor înscrise pe 

platforma https://finantare.fundatia-vodafone.ro/, conform prezentului regulament și a 

detaliilor suplimentare incluse în Politica de confidențialitate disponibilă aici. 

FVR prelucrează datele cu caracter personal pe durata desfășurării etapei de selecție a 

aplicațiilor înscrise în platformă, plus o perioadă rezonabilă, conform împrejurărilor. 

FVR va putea arhiva datele cu caracter personal pentru o perioadă de 5 ani de la data 

transmiterii refuzului de finanțare a proiectului Aplicantului, pentru a se putea apăra în cazul 

unor eventuale proceduri inițiate împotriva FVR sau, după caz, pentru a putea demara 

eventuale investigații sau alte proceduri relevante. În acest caz, FVR nu va prelucra 

respectivele date pentru alt scop. 

Ulterior expirării perioadei de arhivare conform celor de mai sus, datele cu caracter personal 

vor fi șterse sau, după caz, transformate în date anonime.  

 

 

XIV. Securitate și conf idențialitate 
 

Protecția informațiilor în cursul prelucrării Datelor personale este o preocupare majoră a 

Fundației Vodafone România de aceea toate datele personale colectate în cursul depunerii 

aplicațiilor pe platforma https://finantare.fundatia-vodafone.ro/sunt prelucrate conform 

prevederilor legale în vigoare în România iar mai multe detalii în legătură cu acest subiect 

puteți găsi în Politica de confidențialitate disponibilă aici. FVR folosește tehnologii moderne 

și ia toate măsurile tehnice rezonabile pentru transmiterea și păstrarea Datelor personale în 

condiții de deplină securitate și confidențialitate. 

Persoanele care fac parte din echipa de jurizare a proiectelor se obligă față de FVR să 

folosească informațiile la care au avut acces exclusiv pentru scopul pentru care au fost 

divulgate. Astfel, acestea nu vor fi divulgate sub nicio formă către niciun alt terț fără acordul 

scris și expres al FVR și nici nu vor încerca să le copieze, modifice, altereze sau să încerce să 

obțină orice avantaj comercial de pe urma acestora. Încălcarea acestei obligații de către 

oricare din persoanele care fac parte din echipa de jurizare a proiectelor va atrage 

răspunderea acesteia față de FVR și o va despăgubi în întregime pentru toate prejudiciile 

directe și indirecte pe care le-ar putea suferi ca urmare sau în legătură cu această încălcare. 

https://finantare.fundatia-vodafone.ro/
https://fundatia-vodafone.ro/wp-content/uploads/2019/11/Politica-de-confidentialitate-Fundatia-Vodafone.pdf
https://finantare.fundatia-vodafone.ro/
https://fundatia-vodafone.ro/wp-content/uploads/2019/11/Politica-de-confidentialitate-Fundatia-Vodafone.pdf
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C2 General 

 

XV. Alte drepturi și obligaţii 

Toate drepturile de proprietate asupra informaţiei din materialele care fac parte din pachetul 

de aplicaţie sunt ale organizaţiei aplicante.  

Aplicanții acceptă decizia echipei de evaluare a FVR ca fiind finală și irevocabilă. Echipa de 

evaluare a proiectelor își rezervă dreptul de a desemna caștigătoare toate, unele sau nici una 

din aplicaţiile primite, pe baza compatibilităţii dintre proiectele propuse și scopul declarat al 

acestei runde de finanţare. FVR își rezervă dreptul de a anula oricând decizia prin care un 

proiect a fost desemnat caștigător, dar nu mai târziu de data începerii implementării acestuia, 

dacă se dovedește că aplicantul nu respectă oricare dintre prevederile acestui regulament. 

FVR are dreptul de a aduce modificări asupra unui proiect desemnat câștigător în cadru FFB și 

care urmează să primească finanţare. Beneficiarul finanţarii are obligaţia să respecte întocmai 

planul proiectului și bugetul aprobat de FVR sau, dacă apar modificări, să le supună aprobării 

prealabile a FVR. 

Toate materialele realizate în cadrul unui proiect finanţat de FVR vor menţiona numele FVR, 

ca finanţator, pe toată perioada derularii proiectului și pe o anumită perioadă după finalizarea 

finanţării, în baza condiţiilor stipulate în contractele de finanţare. 

Organizaţiile care vor primi finanţare în cadrul FFB au obligaţia să folosească această 

finanţare exclusiv în scopul implementarii proiectului cu care au aplicat și pentru care a 

obţinut finanţarea FVR. În caz contrar, va fi obligată să restituie integral suma acordată de 

FVR. 

FVR își rezervă dreptul de a realiza oricând, pe perioada desfașurării proiectului, investigaţii 

sau controale cu privire la modalitatea de implementare a proiectelor finanţate în cadrul FFB. 

Organizaţiile care vor primi finanţare în cadrul FFB sunt de acord ca reprezentanţii săi să 

participe la evenimente, cu scop de promovare a proiectului finanţat sau a activităţii FVR 

(inclusiv interviuri televizate, radio sau în presa scrisă), organizate de FVR. 


