
 1

  
                                          MMMIIINNNIIISSSTTTEEERRRUUULLL   MMMUUUNNNCCCIIIIII,,,   FFFAAAMMMIIILLLIIIEEEIII   ŞŞŞIII   EEEGGGAAALLLIIITTTĂĂĂŢŢŢIIIIII   DDDEEE   ŞŞŞAAANNNSSSEEE   

 
                          AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL  

                                 SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 
 
 

                Bucureşti, Calea Plevnei, nr. 46-48, sector 1, tel: 3150209, fax: 3150206, e-mail: posdru@fseromania.ro 
 

 
 

Răspunsuri privind întrebările adresate de către potenţiali solicitanţi Autorităţii de Management 
Program Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane referitor la schema de finanţare 

nerambursabilă PHARE/200/018-147.04.02 – „Servicii sociale”  
Lista nr.2 

 
 ÎNTREBARE RĂSPUNS 

1. 1. La momentul depunerii cererii de finanţare, solicitantul 
şi / sau partenerii săi trebuie să fie acreditaţi pentru 
serviciile / activităţile pentru care solicită finanţarea sau 
pot depune cereri de finanţare şi solicitanţi neacreditaţi, 
urmând ca acreditarea să fie obţinută pe perioada derulării 
proiectului, până la raportul final. 
(Conform secţiunilor 2.1.1 si 2.1.2 solicitantul şi partenerii 
trebuie să fie acreditaţi, însă precizarea de la pagina 22: 
"Certificatul de acreditare sau Decizia de acreditare, după 
caz, atât a furnizorului de servicii sociale cât şi a 
partenerilor acestuia eliberată de Direcţia de muncă şi 
protecţie socială judeţeană  este obligatoriu să fie depus(ă) 
până la înaintarea raportului final descriptiv şi financiar." 
lasă să se înţeleagă ca pot depune cereri de finanţare şi 
furnizori de servicii sociale neacreditaţi.) 
 
2. Când se depune certificatul de acreditare şi în ce formă 
(original sau fotocopie)? 
(La pagina 15 din Ghid se solicita Certificatul de 
acreditare în original o dată cu depunerea cererii de 
finanţare, iar la pagina 22 se precizează ca Certificatul se 
depune cu raportul final.) 
Mulţumim! 

1. În conformitate cu prevederile Ghidului 
Solicitantului pentru Schema de finanţare 
nerambursabilă PHARE 2006, linia de buget 
Phare 2006 / 018 – 147.04.02, număr de referinţă 
02, respectiv a secţiunii 2 „Reguli privind 
licitaţia” punctul 2.1.1 „Eligibilitatea 
solicitanţilor”, solicitantul trebuie să 
îndeplinească următoarea condiţie:  
„să fie o structură din cadrul unui consiliu 
judeţean, consiliu local sau orice instituţie publică 
cu responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, 
acreditată ca furnizor de servicii sociale, 
conform legislaţiei în vigoare” 
 
În concluzie acreditarea este o condiţionalitate 
pentru a depune o cerere de finanţare în cadrul 
prezentei Scheme de finanţare.  
 
În situaţia în care solicitantul furnizor de servicii 
sociale acreditat propune dezvoltarea unui 
serviciu social nou sau extinderea unu serviciu 
social existent acreditarea pentru aceste servicii 
trebuie să se obţină pe parcursul derulării 
proiectului dar, nu mai târziu de ultima tranşă de 
finanţare. Ca urmare solicitantul (furnizorul de 
servicii sociale) va depune certificatul sau decizia 
de acreditare, pentru serviciul social la care face 
referire cererea de finanţare, împreună cu raportul 
final al proiectului. În caz contrar finanţarea 
nerambursabilă e declarată neeligibilă iar 
fondurile vor fi returnate integral Autorităţii 
Contractante. 
2. Conform corrigendum-ului la Ghidul 
Solicitantului se va prezenta o copie a 
certificatului sau a deciziei de acreditare. 
Ceea ce se solicită până la depunerea raportului 
final al proiectului este certificatul sau decizia de 
acreditare pentru serviciul nou dezvoltat sau 
pentru extinderea unui serviciu deja existent. 

2. Solicitantul şi partenerul său trebuie să fie acreditat când În conformitate cu prevederile Ghidului 
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depune cererea de finanţare sau se poate acredita până la 
finalul proiectului? 
Precizările din Ghid sunt contradictorii. In cadrul secţiunii 
2.1 se spune că solicitantul şi partenerii trebuie să fie 
acreditaţi, dar în cadrul aceleiaşi secţiuni se precizează că 
certificatul de acreditare se depune la raportul final. 
Aceleaşi precizări contradictorii se întâlnesc şi la paginile 
15 si 22 când se vorbeşte despre documentele ce trebuie să 
însoţească cererea de finanţare în cadrul evaluării. O dată 
certificatul trebuie depus împreuna cu cererea de finanţare 
şi concept note, apoi (pag. 22) se precizează că 
"Certificatul de acreditare sau Decizia de acreditare, după 
caz, atât a furnizorului de servicii sociale cât şi a 
partenerilor acestuia eliberată de Direcţia de muncă şi 
protecţie socială judeţeană – este obligatoriu să fie 
depus(ă) până la înaintarea raportului final descriptiv şi 
financiar."  
Aceasta ambiguitate lăsă să se înţeleagă că pot depune 
cereri de finanţare şi furnizori de servicii sociale 
neacreditaţi, dar dacă nu se prezintă certificatul de 
acreditare împreună cu pre propunerea, cererea de 
finanţare nu mai este evaluată în continuare.  
  
Vă mulţumim! 

Solicitantului pentru Schema de finanţare 
nerambursabilă PHARE 2006, linia de buget 
Phare 2006 / 018 – 147.04.02, număr de referinţă 
02, respectiv a secţiunii 2 „Reguli privind 
licitaţia” punctul 2.1.1 „Eligibilitatea 
solicitanţilor”, solicitantul  trebuie să 
îndeplinească următoarea condiţie:  
„să fie o structură din cadrul unui consiliu 
judeţean, consiliu local sau orice instituţie publică 
cu responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, 
acreditată ca furnizor de servicii sociale, 
conform legislaţiei în vigoare” 
 
În concluzie, acreditarea este o condiţionalitate 
pentru a depune o cerere de finanţare în cadrul 
prezentei Scheme de finanţare.  
 
În conformitate cu legislaţia în vigoare (H.G. nr. 
1024 / 2004  pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind 
serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de 
acreditare a furnizorilor de servicii sociale) 
furnizorii de servicii sociale, pentru a fi eligibili să 
funcţioneze şi să acorde servicii sociale de 
calitate, trebuiau să se acrediteze până la data de 
31 decembrie 2006. 
 
În situaţia în care solicitantul furnizor de servicii 
sociale acreditat propune dezvoltarea unui 
serviciu social nou sau extinderea unu serviciu 
social existent acreditarea pentru aceste servicii 
trebuie să se obţină pe parcursul derulării 
proiectului dar, nu mai târziu de ultima tranşă de 
finanţare. Ca urmare solicitantul (furnizorul de 
servicii sociale) va depune certificatul sau decizia 
de acreditare, pentru serviciul social la care face 
referire cererea de finanţare, împreună cu raportul 
final al proiectului. În caz contrar finanţarea 
nerambursabilă e declarată neeligibilă iar 
fondurile vor fi returnate integral Autorităţii 
Contractante. 
Deci, în prima etapă solicitanţii vor depune în 
mod obligatoriu : Anexa A – Formularul de cerere 
de finanţare nerambursabilă, Anexa B – Bugetul 
proiectului, Anexa C – Matricea Cadru logic, 
Anexa 1 din cadrul Anexei F – Rezumatul 
proiectului în limba engleză, împreună cu 
documentele suport prevăzute în ghid inclusiv 
Certificatul de acreditare sau Decizia de 
acreditare pentru serviciile sociale deja 
existente (atât pentru solicitant, cât şi pentru 
partenerii acestuia).  
 
Având în vedere cele prezentate nu există nici o 
contradicţie între prevederi, atâta timp cât se 
stipulează foarte clar că solicitantul şi partenerii 
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acestuia trebuie să fie acreditaţi ca furnizori de 
servicii sociale pentru a depune o cerere de 
finanţare.  
 
Ceea ce se solicită până la prezentarea raportului 
final este certificatul sau decizia de acreditare 
pentru serviciul nou dezvoltat sau pentru 
extinderea unui serviciu deja existent. 
 
Menţionăm că, certificatul sau decizia de 
acreditare ce vor fi eliberate pe parcursul 
implementării proiectului nu constituie motiv de 
descalificare şi se referă la dezvoltarea de noi 
servicii sociale sau la extinderea unui serviciu 
existent. 

3. Bună ziua, 
  
Mă numesc Năstase Alin şi lucrez din anul 2000 în cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului sector 4. Sunt interesat ca împreună cu colegii 
mei să dezvoltăm un proiect pentru îmbunătăţirea 
serviciilor sociale adresate persoanelor vârstnice. Vă rog 
să îmi spuneţi dacă există posibilitatea de  a obţine prin 
dumneavoastră finanţare în acest sens. Am văzut pe site 
programul Phare 2004/016-772.04.02 pe baza căruia s-ar 
putea depune cereri de finanţare, dar nu ştiu dacă acest 
program mai este activ. În cazul în care nu este posibil să 
ne facilitaţi accesul la o finanţare pe baza acestui program, 
vă rog să îmi indicaţi, în cazul în care este posibil, alte 
surse pentru finanţare. 
 Vă mulţumesc anticipat şi îmi manifest încrederea intr-o 
buna colaborare. 
 Alin N. 

Referitor la întrebarea dumneavoastră vă 
informăm că s-a lansat Schema de finanţare 
nerambursabilă PHARE 2006 – linia de buget  
Phare 2006 / 018 – 147.04.02, număr de referinţă 
02. 
Termenul limită de depunere a proiectelor este 7 
decembrie 2007. 
 
Informaţiile referitoare la schema de finanţare 
prezentată mai sus le găsiţi la adresa de internet 
http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp 
 
 

4. Bună ziua! 

           DGASPC intenţionează să înfiinţeze un CIA pentru 
persoanele adulte cu dizabilităţi folosind locaţia unui 
centru de plasament care se va închide prin transferul 
copiilor spre alte servicii. 

Clădirea Centrului de Plasament a fost construită  
în anul 2002 pe baza unui proiect cu finanţare externă. 

Am dori să ştim dacă pentru proiectul de  
înfiinţare a unui un CIA prin Programul PHARE 2004-
2006, linia de finanţare Phare2006/018-147.04.02, este 
permisă folosirea clădirii în cauză (a fostului centru de 
plasament) ? 

 
Vă mulţumim! 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
ŞI PROTECŢIE A COPILULUI IAŞI 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului 
pentru Schema de finanţare nerambursabilă 
PHARE 2006, linia de buget Phare 2006 / 018 – 
147.04.02, număr de referinţă 02, secţiunea 2, 
punctul 2.1.3 „Eligibilitatea proiectelor”, 
paragraful privind tipurile de activităţi eligibile, 
orice activitate care se încadrează în legislaţia în 
domeniu şi sunt prevăzute în ghid sunt eligibile a 
primi finanţare în cadrul prezentei scheme de 
grant. 
 
În concluzie, propunerea de reamenajare a 
spaţiului pentru un nou serviciu social este o 
activitate care se încadrează în tipurile de 
activităţi eligibile. 

5. Bună ziua. 
 
   Reprezint Şcoala cu clasele I-VIII Dichiseni şi doresc să 
aplic pentru programul Phare 2006 servicii sociale primare 
în parteneriat cu Consiliul Local. 
   Ce instituţie trebuie să fie acreditată pentru aceste 
servicii? Şcoala sau Consiliul Local? 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului 
pentru Schema de finanţare nerambursabilă 
PHARE 2006, linia de buget Phare 2006 / 018 – 
147.04.02, număr de referinţă 02, secţiunea 2, 
punctele 2.1.1 şi 2.1.2 atât Consiliul local cât şi 
şcoala sunt instituţii eligibile a depune cereri de 
finanţare pentru dezvoltarea de servicii sociale sub 
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   Este necesar ca această instituţie să obţină acreditarea 
înainte de termenul stabilit  - 7 decembrie, sau se poate 
obţină şi în timpul derulării proiectului? 
 
Mulţumesc. 
Stoian Cecilia Rodica 

condiţia acreditării ca furnizori de servicii sociale. 
 
Acreditarea este o condiţionalitate pentru a 
depune o cerere de finanţare în cadrul prezentei 
Scheme de finanţare. 

6. Bună ziua. 
Suntem Asociaţia Tinerilor Europeni Călăraşi 2007 şi am 
dori să ştim dacă putem fi parteneri în programul Phare 
2007 în condiţiile în care asociaţia nu poate prezenta 
bilanţ 2006 conform formularului de cerere de finanţare 
pentru că este înfiinţată în mai 2007. De asemenea nu 
suntem lămuriţi în privinţa acreditarii pe servicii sociale. 
Se poate  depune dosarul de acreditare pentru aceste 
servicii în timpul derulării proiectului? 
Mulţumim. 
Laurentia Virgil 

Da, conform prevederilor Ghidului Solicitantului 
pentru Schema de finanţare nerambursabilă 
PHARE 2006, linia de buget Phare 2006 / 018 – 
147.04.02, număr de referinţă 02, secţiunea 2, 
punctul 2.1.2 „Parteneriate şi eligibilitatea 
partenerilor” organizaţiile non profit publice sau 
private pot fi parteneri în cadrul prezentei scheme 
de finanţare. 
 
Acreditarea este o condiţionalitate pentru a 
depune o cerere de finanţare în cadrul prezentei 
Scheme de finanţare atât pentru solicitantul 
principal cât şi pentru partener. 
 
Certificatul sau decizia de acreditare ce vor fi 
eliberate pe parcursul implementării proiectului 
nu constituie motiv de descalificare şi se referă 
la dezvoltarea de noi servicii sociale sau la 
extinderea unui serviciu existent. 

7. Bună ziua! 
Am dori să ne informaţi asupra unui fapt care nu ne este 
clar, aşa cum reiese el din Ghidul Solicitantului - Servicii 
Sociale, Pentru Schema de finanţare nerambursabilă Phare 
2006, termenul limită de depunere a proiectelor 
07.12.2007. 
 La Secţiunea 2.1.1 litera a menţionaţi ca solicitantul, 
pentru a fi eligibil trebuie sa fie acreditat ca furnizor de 
servicii sociale, iar un alineat mai jos susţineţi că 
solicitanţii pot fi serviciile publice de asistenţă socială sau 
compartimentele de asistenţă socială din cadrul consiliilor 
locale sau orice altă structură creată la nivelul consiliului 
local cu responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale. 
 Primăria Comunei Bivolari are angajat un asistent social 
de aproximativ 10 ani de zile. In cadrul primăriei exista un 
Compartiment de Asistenţă Socială cu servicii, 
responsabilităţi şi atribuţii în domeniu, compartiment care 
însă nu are acreditare la ora actuală. Documentaţia a fost 
depusă în acest sens şi aşteptăm acreditarea. 
Putem aplica pe proiect sau nu?  
Mulţumim pentru informaţie. 
Ana-Maria Ştefan 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului 
pentru Schema de finanţare nerambursabilă 
PHARE 2006, linia de buget Phare 2006 / 018 – 
147.04.02, număr de referinţă 02, secţiunea 2, 
punctul 2.1.1 „Eligibilitatea solicitanţilor” trebuie 
să fiţi acreditaţi ca furnizor de servicii sociale. 
 
Având în vedere că termenul limită de depunere a 
proiectelor de servicii sociale este 7 decembrie 
2007 există timpul fizic necesar pentru a obţine 
acreditare, în cazul în care aţi depus deja dosarul 
pentru acreditare.  
 
Astfel puteţi elabora documentaţia necesară 
pentru a participa la  selecţia de proiecte de 
servicii sociale din cadrul schemei de finanţare 
nerambursabilă PHARE 2006. 
 

8. În legătura cu Programul Phare 2004-2006, Coeziune 
Economică şi Socială, Servicii Sociale cu termen de 
înaintare a cererilor solicitărilor de finanţare 
nerambursabilă 7 decembrie 2007,  vă adresăm 
rugămintea de a ne sprijini în legătura cu clarificarea unor 
aspecte legate de activităţile eligibile prin acest program. 
În situaţia în care decidem să modernizăm un cămin 
pentru persoane vârstnice putem structura activităţile 
căminului pe organizarea a doua tipuri de servicii 
distincte: un centru de găzduire, un Centru de zi . (Este 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului 
pentru Schema de finanţare nerambursabilă 
PHARE 2006, linia de buget Phare 2006 / 018 – 
147.04.02, număr de referinţă 02, secţiunea 2, 
punctul 2.1.3 „Eligibilitatea proiectelor”, 
paragraful privind tipurile de activităţi eligibile, 
orice activitate care se încadrează în legislaţia în 
domeniu şi sunt prevăzute în ghid sunt eligibile a 
primi finanţare în cadrul prezentei scheme de 
grant. 
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eligibil prin acelaşi proiect atât centrul de găzduire cât şi 
amenajarea în cadrul căminului a unui centru de zi?) 
Cu mulţumiri, 
Alina Crăciun-inspector, Primăria Năvodari 

Puteţi elabora un proiect pentru realizarea  unui 
serviciu integrat pentru incluziunea socială a 
persoanelor vârstnice sau 2 proiecte distincte 
definind spaţiul alocat fiecărui tip de serviciu 
propus. 

9. Bună ziua 
  
Referitor la Programul Phare 2004-2006 - Coeziune 
Economica si Sociala, Servicii Sociale, Linia de buget 
Phare 2006/018-147.04.02, vă rugăm să ne informaţi dacă 
este posibilă activitatea de modernizare şi diversificare a 
serviciilor în cadrul unui centru pentru persoane vârstnice 
înfiinţat prin fonduri proprii. Menţionăm că acest 
centru îşi desfăşoară activitatea de câteva luni, în 
localitatea Fierbinţi, într-o clădire în care a funcţionat un 
centru de plasament. 
 Cu stimă, 
Echipa DGASPC Ialomiţa 

Da, conform prevederilor Ghidului Solicitantului 
pentru Schema de finanţare nerambursabilă 
PHARE 2006, linia de buget Phare 2006 / 018 – 
147.04.02, număr de referinţă 02, secţiunea 2, 
punctul 2.1.3 „Eligibilitatea proiectelor”, 
paragraful privind tipurile de activităţi eligibile, 
orice activitate care se încadrează în legislaţia în 
domeniu şi sunt prevăzute în ghid sunt eligibile a 
primi finanţare în cadrul prezentei scheme de 
grant, respectiv şi modernizarea cât şi 
diversificarea serviciilor sociale reprezintă 
activităţi eligibile. 
 

10. Bună ziua! 
Mă numesc Marius Barborica şi sunt inspector 
specialitate în cadrul departamentului proiecte 
programe al DGASPC Mehedinţi.  
Instituţia noastră doreşte să acceseze fondurile 
pentru  Extindere capacitate Centru de îngrijire şi 
asistenţă Cujmir printr-o clădire alăturată. Precizăm 
ca acest centru a beneficiat de finanţare în anul 2005. 
Dorim să aflăm dacă acest caz se încadrează în 
situaţia de dublă finanţare activităţi deja finanţate sau 
în curs de finanţare de la bugetul de stat sau din alte 
surse. În acest sens, solicitanţii de finanţare 
nerambursabilă  trebuie să dea o declaraţie scrisă 
prin care să confirme faptul ca sunt în cunoştinţă  de 
cauză cu privire la faptul ca dubla finanţare a 
aceluiaşi proiect nu este permisă.  
 Vă mulţumesc anticipat! 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului, 
pentru Schema de finanţare nerambursabilă 
PHARE 2006, linia de buget Phare 2006 / 018 – 
147.04.02, număr de referinţă 02, secţiune 2, 
punctul 2.1.3 „Eligibilitatea proiectelor”, 
paragraful referitor la tipurile de activităţi 
neeligibile, finanţarea unui proiect care a mai 
primit finanţare pentru aceeaşi activitate în cadrul 
altei scheme de grant – fonduri Phare sau de la 
bugetul de stat nu mai este eligibil a primi 
finanţare în cadrul prezentei scheme de finanţare 
nerambursabilă.  

11. Dorim să solicităm o finanţare nerambursabilă prin 
programul PHARE 2004-2006 – Coeziune Economică şi 
Socială.  
În acest sens avem câteva întrebări referitoare la 
eligibilitatea noastră. Organizaţia neguvernamentală pe 
care o reprezint se numeşte Asociaţia Caritas Eparhial 
Greco-Catolic Cluj, filiala Bistriţa.  
1. Asociaţia funcţionează sub directa conducere a 

episcopului eparhial, Sfinţia Sa deţinând şi funcţia de 
preşedinte al asociaţiei. Întrebarea este dacă este 
considerată ca un compartiment de asistenţă socială 
care desfăşoară activităţi în domeniul social al 
bisericii; 

2. Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, filiala 
Bistriţa este organizată de sine stătător, are 
personalitate juridică. Poate accesa fondurile 
nerambursabile în nume propriu? 

3.  Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj este 
acreditată ca furnizor de servicii sociale conform 
legislaţiei în domeniu. Întrebarea este dacă această 

Conform legislaţiei în vigoare privind asociaţiile 
şi fundaţiile, respectiv Ordonanţa Guvernului nr. 
26 / 2000 cu modificările şi completările 
ulterioare, asociaţiile şi fundaţiile sunt persoane 
juridice de drept privat fără scop patrimonial. 
Asociaţia este subiectul de drept constituit de 
trei sau mai multe persoane care, pe baza 
unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de 
restituire contribuţia materială, cunoştinţele 
sau aportul lor în muncă pentru realizarea 
unor activităţi în interes general, al unor 
colectivităţi sau, după caz, în interesul lor 
personal nepatrimonial. 
Asociaţiile, conform art.6 din OG 26 / 2000 
privind asociaţiile şi fundaţiile se constituie şi 
funcţionează pe bază actului constitutiv şi a 
statutului asociaţie. 
 
Compartimentul de asistenţă socială se înfiinţează 
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acreditare are valabilitate şi pentru filiala Bistriţa sau 
trebuie demarate formalităţile pentru obţinerea 
acreditării  şi pentru filială. 

 
Cu mulţumiri, 
DIRECTOR 

        PR. POP NARCIS 

şi funcţionează în cadrul unei instituţii pe baza 
regulamentului de organizare şi funcţionare a 
instituţiei respective. 
 
În concluzie asociaţiile nu pot fi asimilate 
compartimentelor de asistenţă socială, ceea ce 
conduce implicit la imposibilitatea aplicării în 
cadrul unei finanţări nerambursabile în nume 
propriu. 
 
Dar, asociaţiile sau fundaţiile pot fi parteneri ai 
furnizorilor de servicii sociale, aşa cum sunt ei 
definiţi în prezentul Ghid al Solicitantului. 

12. 1. În situaţia în care o instituţie depune 2 proiecte, cum 
anexează Certificatul de acreditare în original la fiecare 
proiect? Cât timp rămâne originalul certificatului de 
acreditare la Autoritatea Contractantă? 
 2. În situaţia propunerii unor servicii sociale cu caracter 
primar în sate cu mai puţin de 100 de familii, în care 
singura instituţie publică este grădiniţa şi biserica, sunt 
eligibile cheltuielile de organizare şi a unui punct de prim 
ajutor? Ne interesează: 
- trusa medicală de prim ajutor completă 
- materiale sanitare ( feşe, tifon, garou, dezinfectante, 
etc.). 
 Vă mulţumim. 

1. În conformitate cu  corrigendum-ul la 
Ghidul Solicitantului pentru Schema de finanţare 
nerambursabilă PHARE 2006, linia de buget 
Phare 2006 / 018 – 147.04.02, număr de referinţă 
02, se va prezenta o copie a certificatului sau a 
deciziei de acreditare. 
2. Constituirea unui punct de prim ajutor nu este 
un serviciu sau o activitate eligibilă pentru a primi 
finanţare nerambursabilă. Puteţi propune un 
proiect de servicii sociale cu caracter primar care 
să includă activităţi care răspunde urgenţelor 
sociale şi medicale imediate ale grupurilor 
vulnerabile identificate. 
În cadrul ghidului menţionat mai sus, sunt 
prezentate activităţile ce pot fi considerate 
eligibile pentru dezvoltarea unui proiect de 
servicii sociale.  

13. Bună ziua, 
Având în vedere linia de finanţare Phare CES Servicii 
Sociale 2004-2006, Serviciul Public de Asistenţă Socială 
Sibiu intenţionează să depună un proiect care vizează 
dezvoltarea Centrului care acordă servicii sociale de 
asistenţă şi îngrijire la domiciliu pentru persoanele 
vârstnice din municipiul Sibiu. În acest sens, dorim ca 
Centrul să poată oferi posibilităţi de petrecere a timpului 
liber prin organizarea de excursii sau participarea la 
concerte şi vizitarea de muzee. 
Întrebarea noastră este dacă cheltuielile aferente decontării 
biletelor de intrare la muzee şi concerte sunt eligibile, 
deoarece am consultat ghidul, dar nu precizează nimic clar 
cu privire la asemenea cheltuieli. Deci, rugămintea noastră 
se refera doar la faptul dacă aceste cheltuieli sunt sau nu 
sunt eligibile.  
Codruta Codau, inspector de specialitate, SPAS Sibiu 

În conformitate cu prevederile Ghidului 
Solicitantului pentru Schema de finanţare 
nerambursabilă PHARE 2006, linia de buget 
Phare 2006 / 018 – 147.04.02, număr de referinţă 
02, secţiunea 2, punctul 2.1.4 „ Eligibilitatea 
costurilor” acestea trebuie să răspundă unor 
principii şi anume: să fie necesare pentru 
realizarea activităţilor de servicii sociale, în 
conformitate cu un management sănătos, în 
special pentru o utilizare eficientă a fondurilor şi 
un raport optim cost – rezultate. 
 

14. Stimate domn, 
Vă rugam să ne precizaţi dacă prin Programul PHARE 
2006 CES DRU putem înfiinţa centre de zi sau cămine de 
bătrâni. Având în proprietate un imobil neamenajat, putem 
primi fonduri pentru a-l transforma în centru de bătrâni? 
Personalul care prestează serviciile sociale trebuie angajat 
de către Primărie / pe ce perioadă? Precizăm că avem 3 
inspectori angajaţi în cadrul compartimentului de asistenţă 
socială al Primăriei. 
Integrare Europeană 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului 
pentru Schema de finanţare nerambursabilă 
PHARE 2006, linia de buget Phare 2006 / 018 – 
147.04.02, număr de referinţă 02, secţiunea 2, 
„Eligibilitatea proiectelor”, orice activitate care se 
încadrează în tipurile de activităţi prevăzute în 
Ghid, precum şi în legislaţia în domeniu sunt 
eligibile a primi finanţare în cadrul prezentei 
scheme de grant, deci inclusiv centre de zi sau 
cămine pentru persoane vârstnice. 
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Ing. Cojocaru Maria Personalul poate fi angajat în funcţie de specificul 
serviciului acordat şi de necesităţile furnizorului 
de servicii sociale. 

15. Vă rugăm să ne ajutaţi cu privire la următoarele probleme: 

 Un ONG acreditat în furnizarea de servicii sociale 
pentru Complex de servici care include Centru de zi 
pentru copiii şcolari şi preşcolari provenind din 
familii defavorizate, precum şi Centrul de recuperare 
fizica pentru copii cu dizabilităţi provenind din 
familii defavorizate (centru găzduire temporară) 
poate solicita finanţare ca şi solicitant? ONG-ul 
derulează în parteneriat cu autorităţile publice locale 
şi judeţene servicii sociale pentru persoane 
nefavorizate pentru care are acreditare, având o 
vechime de peste 7 ani.  

 În cazul unui proiect în care solicitantul este o 
autoritate locală prin serviciul său de specialitate iar 
partener este un ONG acreditat pentru a furniza 
serviciile sociale specifice. Poate asigura cofinanţarea 
partenerul, respectiv ONGul?  

Mulţumiri în avans, 
Roxana Minzatu 
Project Europa 

 Conform prevederilor Ghidului Solicitantului 
pentru Schema de finanţare nerambursabilă 
PHARE 2006, linia de buget Phare 2006 / 018 
– 147.04.02, număr de referinţă 02, respectiv 
a secţiunii 2 „Reguli privind licitaţia” punctul 
2.1.2 „Partenerii şi eligibilitatea partenerilor„  
un ONG acreditat pentru acordarea de 
servicii sociale poate participa la prezenta 
schemă de finanţare numai  în calitate de 
partener. 

 
 Diferenţa de 10%,  respectiv cofinanţarea 

trebuie asigurată din resursele proprii ale 
solicitantului sau ale partenerilor sau din alte 
surse decât cele ale bugetului Comunităţii 
Europene. 

16. Mă numesc Lidia Starica, vicepreşedinta Asociaţiei 
ABA -DEL -TIN Suceava, de Ajutorare a Copiilor şi 
Tinerilor predispuşi abandonului şcolar şi vă rog să-
mi comunicaţi dacă în cadrul liniei de finanţare 
Programul PHARE 2006 - Coeziune Economica şi 
Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane - Schema de 
finanţare nerambursabilă - Servicii Sociale 
 ONG-urile sunt eligibile numai ca PARTENERI.  
Mulţumesc anticipat. 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului 
pentru Schema de finanţare nerambursabilă 
PHARE 2006, linia de buget Phare 2006 / 018 – 
147.04.02, număr de referinţă 02, respectiv a 
secţiunii 2 „Reguli privind licitaţia” punctul 2.1.2 
„Partenerii şi eligibilitatea partenerilor„  ONG –
urile acreditate pentru acordarea de servicii 
sociale sunt eligibile numai  în calitate de 
partener. 
 

17. Bună ziua, 
 
Mă numesc Cristina Mocanu şi sunt cercetător ştiinţific la 
Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul 
Muncii şi Protecţiei Sociale, institut aflat în coordorea dvs. 
– MMFES. 
Întrebarea mea este: Suntem sau nu eligibili ca 
PARTENER pentru Phare 2006 Servicii Sociale? 
Am citit cu foarte mare atenţie Ghidul Solicitantului şi nu 
am reuşit să-mi răspund la această întrebare. 
Pe de o parte NOTA de la pag. 8 spune că 
“Partenerul/partenerii trebuie să fie acreditaţi ca furnizori 
de servicii sociale conform legislaţiei în domeniu” şi face 
trimitere la punctul 2.1.2. 
La punctul 2.1.2, ultima linie spune că este eligibilă orice 
altă organizaţie publică sau privată care poate contribui la 
îmbunatăţirea calităţii serviciilor sociale care vor fi 
dezvoltate în proiectul propus. Pot oare să înţeleg că 
serviciile de îmbunătaţiri a calitătii trebuie să fie şi ele 
acreditate? Sau că pentru acest tip de activitate nu este 
nevoie de acreditare? 
Pe de altă parte, Institutul din care fac parte şi care este 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului 
pentru Schema de finanţare nerambursabilă 
PHARE 2006, linia de buget Phare 2006 / 018 – 
147.04.02, număr de referinţă 02, respectiv a 
secţiunii 2, la punctul 2.1.2. se menţionează că 
sunt eligibili ca parteneri instituţiile publice care 
au constituite compartimente de asistenţă socială 
şi desfăşoară activităţi în domeniul social, 
respectiv acordă servicii sociale conform 
legislaţiei în vigoare.   
 
Conform definiţiei prevăzute în  OG 68 / 2003 
privind serviciile sociale cu modificările şi 
completările ulterioare: 
„Serviciile sociale reprezintă ansamblul 
complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru 
a răspunde nevoilor sociale individuale, 
familiale sau de grup, în vederea prevenirii 
şi depăşirii unor situaţii de dificultate, 
vulnerabilitate sau dependenţă pentru 
prezervarea autonomiei şi protecţiei 
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înfiinţat prin HG, cu statutul aprobat prin HG, are precizat 
în statut ca poate desfăşura activităţi de informare, 
consultanţă (eligibile pentru finanţarea de faţă) şi orice alt 
tip de servicii în domeniul său de activitate. Având în 
vedere această precizare clară in Statutul aprobat prin HG, 
mai este nevoie de altă acreditare ca furnizor de servicii 
conform legislaţiei în vigoare pentru acest tip de servicii: 
informare şi consiliere? 
 
Aştept cu nerăbdare răspunsul dvs. 
Cristina Mocanu 

persoanei, pentru prevenirea marginalizării 
şi excluziunii sociale, pentru promovarea 
incluziunii sociale şi în scopul creşterii 
calităţii vieţii. 
Acestea sunt asigurate de furnizorii de 
servicii sociale.” 
     
Acreditarea este o condiţionalitate atât pentru 
furnizorii de servicii sociale cât şi pentru 
partenerii acestuia, pentru a depune o cerere de 
finanţare în cadrul prezentei Scheme de 
finanţare. 

18. Vă rugăm să ne comunicaţi dacă serviciile de intervenţie 
psihosocială care funcţionează la nivelul penitenciarelor 
pot fi acreditate ca furnizori de servicii sociale in vederea 
depunerii de proiecte PHARE.  
Cu stima, 
Raluca Niţoiu - director adjunct intervenţie psihosocială 
Penitenciarul de Minori şi Tineri Craiova 

În conformitate cu legislaţia în vigoare(H.G. nr. 
1024 / 2004  pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind 
serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de 
acreditare a furnizorilor de servicii sociale) 
instituţiile publice care au constituite 
compartimente de asistenţă socială şi desfăşoară 
activităţi în domeniul social pot fi acreditate ca 
furnizori de servicii sociale. 

19. Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne ajuta cu informaţii 
referitoare la Programul  Servicii Sociale. 
Suntem situaţi în judeţul Iaşi, deci facem parte din 
regiunea nord – est şi dorim să dezvoltăm un proiect 
pentru a veni în sprijinul familiilor nevoiaşe din comuna 
Ion Neculce, familii care au un nr. mare de copii şcolari şi 
preşcolari şi care nu-şi pot acoperi nevoile minime de trai 
cu alocaţiile copiilor sau cu ajutorul social. 
La activităţile care pot fi dezvoltate, prezentate în ghid la 
categoria Servicii Sociale cu caracter primar-servicii de 
proximitate (pag.11) la punctul c : dezvoltarea planului de 
intervenţie inclusiv sprijin financiar pentru persoanele şi 
familiile cu venituri insuficiente şi care nu-şi pot acoperi 
nevoile minime conform reglementarilor legale în vigoare, 
dorim să ştim, dacă pentru persoanele sus menţionate  în 
proiectul pe care dorim să-l derulăm putem achiziţiona 
obiecte de uz casnic (maşini de spălat automate deoarece 
suntem racordaţi la reţeaua de apă şi canalizare, aragaz, 
frigidere, televizoare, produse textile (îmbrăcăminte copii, 
paturi) sau mobilier. 
Vă solicităm câteva informaţii care ne-ar îndruma cum să 
prezentăm proiectul sau să-l realizăm pentru a putea 
obţine finanţarea. 
Dacă sunt condiţii suplimentare! 
Vă mulţumim anticipat în aşteptarea răspunsului dv. 
Cu stimă, 
Primar, 
jr. Vasile RUSU 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului 
pentru Schema de finanţare nerambursabilă 
PHARE 2006, linia de buget Phare 2006 / 018 – 
147.04.02, număr de referinţă 02, secţiunea 2, 
„Eligibilitatea proiectelor”, orice activitate care se 
încadrează în tipurile de activităţi prevăzute în 
Ghid, precum şi în legislaţia în domeniu sunt 
eligibile a primi finanţare în cadrul prezentei 
scheme de grant. 
 
Pentru informaţii şi îndrumare privind modul de 
prezentare şi realizare al proiectului vă rugăm să 
vă adresaţi Organismului Intermediar Regional 
din care face parte judeţul dumneavoastră. 

20. Aş dori să solicit o informaţie legată de Phare 2006 - 
Servicii Sociale. 
 În ghidul solicitantului am văzut ca sunt eligibile 
cheltuielile de amenajare, renovare (linia de buget 6.2). 
Îmi puteţi spune ce includ în mod concret aceste lucrări de 
amenajare şi renovare şi de ce fel de documentaţie este 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului 
pentru Schema de finanţare nerambursabilă 
PHARE 2006, linia de buget Phare 2006 / 018 – 
147.04.02, număr de referinţă 02, Anexa B 
„Bugetul proiectului”,  linia de buget „Altele” 
punctul 6.2 „alte activităţi de sub-contractare” 
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nevoie pentru a putea solicita fonduri pentru aceste 
activităţi de subcontractare (memoriu tehnic, studiu de 
fezabilitate)? 
 Vă mulţumesc şi vă urez o săptămâna uşoară! 
Cu bine, 
Monica Munteanu 
Manager proiecte 
 Organizatia Kolping Banat 
Timisoara, Str. Paris, Nr. 19, Ap. 2 
tel/fax 0256/499 519 
www.kolping.ro 

sunt prevăzute lucrări civile care includ 
reabilitare, modernizare, extensie, îmbunătăţire, 
reparaţii, reamenajări şi altele asemenea. 
Aceste lucrări de amenajare, renovare sunt în 
funcţie de necesităţile spaţiului ce trebuie 
amenajat în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
Pentru alte informaţii şi îndrumare vă rugăm să vă 
adresaţi Organismului Intermediar Regional din 
care face parte judeţul dumneavoastră. 

21.  Bună ziua! 
Întrebarea noastră este următoarea: în cadrul acestei 
scheme de finanţare nerambursabilă renovările şi 
reabilitările unor spatii/clădiri intră la "Cheltuieli 
eligibile"?  
Vă mulţumim. 

Da, conform Anexei B „Bugetul proiectului”, 
anexă la Ghidul  Solicitantului, pentru Schema de 
finanţare nerambursabilă PHARE 2006, respectiv  
linia de buget „Altele” punctul 6.2 „alte activităţi 
de sub-contractare” sunt prevăzute  lucrări civile 
care includ reabilitare, modernizare, extensie, 
îmbunătăţire, reparaţii, reamenajări şi altele 
asemenea.  

22. Vă rugăm să ne spuneţi dacă un proiect axat pe 
amenajarea unei cantine sociale destinate persoanelor 
lipsite de resurse materiale şi/sau fără adăpost, precum şi 
vârstnicilor cu posibilităţi materiale reduse, ar putea fi 
eligibilă pentru finanţare în cadrul prezentei licitaţii de 
proiecte. 
 
Vă mulţumesc, 
Roxana Mînzatu 

Da, în conformitate cu prevederile Ghidului 
Solicitantului pentru Schema de finanţare 
nerambursabilă PHARE 2006, linia de buget 
Phare 2006 / 018 – 147.04.02, număr de referinţă 
02, secţiunea 2, „Eligibilitatea proiectelor”, orice 
activitate care se încadrează în tipurile de 
activităţi prevăzute în Ghid, precum şi în legislaţia 
în domeniu sunt eligibile a primi finanţare în 
cadrul prezentei scheme de grant, inclusiv 
amenajarea unei cantine sociale. 

23. Bună ziua 
Program Phare CES 2004-2006 linia de buget: Phare 
2006/018-147.04.02, referinţă 02 
În situaţia în care deţinem  acreditare pentru Centrul 
de Îngrijire la Domiciliu, este necesar să obţinem o 
noua acreditare pentru un proiect de tip Centrul de Zi 
?   
 Primăria Gherla, 
24.10.2007         
Muresan Vasile  

Da, conform prevederilor Ghidului Solicitantului 
pentru Schema de finanţare nerambursabilă 
PHARE 2006, linia de buget Phare 2006 / 018 – 
147.04.02, număr de referinţă 02, în situaţia în 
care solicitantul furnizor de servicii sociale 
acreditat propune dezvoltarea unui serviciu social 
nou sau extinderea unu serviciu social existent 
acreditarea pentru aceste servicii trebuie să se 
obţină pe parcursul derulării proiectului dar, nu 
mai târziu de ultima tranşă de finanţare.  
 

24. Bună ziua! 
Sunt de la o Direcţie Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului şi am următoarea întrebare în legătură 
cu schema de finanţare nerambursabilă Phare 2006, linia 
de buget: Pahare 2006/018-147.04.02 referinţă 02, ce are 
ca termen de depunere 07.12.2007: 
     - Instituţia noastră poate înfiinţa un tip de servicii 
destinat copiilor şcolari, respectiv un centru de zi, dar 
care să funcţioneze în mai multe locaţii? 
         Vă mulţumesc! 

Da, conform prevederilor Ghidului Solicitantului 
pentru Schema de finanţare nerambursabilă 
PHARE 2006, linia de buget Phare 2006 / 018 – 
147.04.02, număr de referinţă 02, secţiunea 2, 
„Eligibilitatea proiectelor”, orice activitate care se 
încadrează în tipurile de activităţi prevăzute în 
Ghid, precum şi în legislaţia în domeniu sunt 
eligibile a primi finanţare în cadrul prezentei 
scheme de grant. 
 

 
 
 
 
 


