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Răspunsuri privind întrebările adresate de către potenţiali solicitanţi Autorităţii de Management 
pentru Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” referitor la schema de 

finanţare nerambursabilă PHARE/2004/016-772.04.02 – „Dezvoltarea serviciilor sociale”  
 

Nr. 

crt. 

 

ÎNTREBARE 

 

RĂSPUNS 

1 În legătură cu procedura de aplicare pentru proiectele 
sociale prevăzute în linia bugetară PHARE/2004/016-
772.04.02 , vă solicităm următoarele lămuriri : 
• Dacă SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET 

care nu are constituit compartiment de asistenţă 
socială poate fi eligibil, la depunerea proiectelor. Dar 
dacă va avea, ce înseamnă compartiment de asistenţă 
socială (nr. angajaţi etc.). 

• Dacă este posibil un altfel de cofinanţare  decât cea 
clasica (bani cash) - ex : voluntariat în loc de salarii, 
spaţii, etc.  

Menţionăm ca în oraşul Siret există o unitate cu caracter 
medical ( SPITAL DE PSIHIATRIE)  care adăposteşte în 
jur de 150 persoane adulte cu dizabilităţi care pe lângă 
problemele medicale sunt şi cazuri sociale fiind practic 
abandonaţi de la naştere şi cu posibilităţi mai mult decât 
reduse de reintegrare în familie sau de viaţa independentă 
în comunitate. Dintre aceştia aproximativ 30 au nevoie de 
recuperare neuromotorie specifică, la care se adaugă încă 
cel puţin 20 care au nevoie de program constant de fizio-
terapie. Pe lângă aceştia s-ar adăuga şi oamenii din 
comunitate care au nevoie de astfel de servicii, mai ales ca 
aceştia nu există în zona. În acelaşi timp menţionăm că 
acest spital are personal de specialitate angajat, cadre 
medicale şi kineto-terapeuţi, cadre care ar deservi şi acest 
centru fără a fi nevoie de un salariu suplimentar ci ca efect 
al convenţiilor de colaborare ce se vor stabili între 
fundaţie şi spital asigurându-se astfel, practic o 
continuitate a serviciilor mai mult decât evident si uşor de 
monitorizat. 
Manager al Spitalului de Psihiatrie Siret, Popoiu Adrian

În conformitate cu prevederile Ghidului 
solicitantului, secţiunea 2.1.1 „Eligibilitatea 
solicitanţilor: cine poate aplica?”, solicitantul poate 
fi orice structură în cadrul consiliului judeţean, 
consiliului local sau orice instituţie publică cu 
responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, 
acreditată conform legislaţiei în vigoare, furnizoare 
de servicii sociale.  
Solicitanţii pot fi: 
 direcţiile generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului din cadrul consiliilor 
judeţene; 

 serviciile publice de asistenţă socială sau 
compartimentele de asistenţă socială din cadrul 
consiliilor locale; 

 instituţii publice care au constituite 
compartimente de asistenţă socială. 

 
Prin compartiment de asistenţă socială se înţelege 
orice structură din cadrul unei instituţii/organizaţii 
prin care se acordă servicii sociale, în conformitate 
cu prevederile Ordonanţei nr.68/2003 privind 
serviciile sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Referitor la partenerii furnizorilor de servicii 
sociale, în conformitate cu punctul 2.1.2 din Ghidul 
solicitantului aceştia pot fi organisme publice sau 
private, non-profit, inclusiv spitale. Coroborând 
prevederile acestei secţiuni cu pct.7 din secţiunea 
2.4. „Transmiterea documentelor suport pentru 
selecţia provizorie a propunerilor de proiect”, 
apreciem că documentul care atestă acreditarea se 
prezintă după caz de partener în funcţie de statutul 
acestuia. 
− Conform prevederilor secţiunii 1.3 „Suma 

disponibilă asigurată de MMSSF, ca autoritate 
de contractare”, paragraful privind „Mărimea 
finanţării nerambursabile” se stipulează 
„cofinanţarea solicitanţilor trebuie să fie 
numai  în numerar”.. 

2 Vă rugăm să ne precizaţi dacă lucrările de construcţii 
(reabilitări, amenajări, extinderi construcţii noi ), atât 
pentru serviciile cu caracter primar cât şi pentru serviciile 
specializate / integrate sunt eligibile în cadrul bugetului 

- Conform prevederilor Ghidului Solicitantului, 
punctul 2.1.3. „ Eligibilitatea proiectelor: 
activităţi pentru care poate fi făcută o cerere de 
finanţare nerambursabilă”, paragraful privind 
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proiectelor depuse în cadrul programului "Dezvoltarea 
serviciilor sociale" şi dacă procentual există o limita 
maximă admisă? 
Trebuie făcută dovada proprietăţii / administrării clădirilor 
unde se desfăşoară activităţile de servicii sociale şi ce tip 
de documente sunt admise pentru a proba acest lucru?  
Moldovan Claudia Inspector de specialitate 
Serviciul Public de Asistenta Sociala Consiliului Local 
Alba Iulia 

tipurile de activităţi care nu sunt eligibile. 
Astfel, activităţile de lucrări civile  pot fi 
eligibile dacă nu depăşesc 10 % din costul total 
al proiectului.  

 
Menţionăm de asemenea, că activităţile legate de 
realizarea de construcţii noi nu sunt eligibile. 
- Pentru a putea fi reabilitată, amenajată, extinsă o 

clădire trebuie făcută dovada proprietăţii, 
respectiv statutul juridic al acesteia. 

3 În legătură cu licitaţia deschisă privind Programul PHARE 
2004 - 2006 Coeziune economică şi socială - Proiecte 
servicii sociale, vă rugăm, în măsura în care acest lucru 
este posibil, să ne edificaţi asupra următoarelor chestiuni: 
1) La punctul 2.1.3 din ghid - activităţile care pot fi 
dezvoltate de serviciile sociale cu caracter primar, lit. c; ne 
puteţi spune ce se înţelege prin familii cu venituri 
insuficiente? 
2)  La lit. d: Ce presupun măsurile de urgenţă în vederea 
reducerii efectelor situaţiilor de criză? 
3) Poate un serviciu acreditat pentru servicii sociale 
primare ( Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul 
Consiliului local) să elaboreze un proiect de înfiinţare 
a unui centru pentru persoane fără adăpost (serviciu social 
specializat) fără să aibă un partener acreditat pe 
servicii sociale specializate? 
Consilier Anca Caltun  

1. Familii cu venituri insuficiente reprezintă 
familiile care nu-şi pot asigura un nivel de trai 
minim decent pentru acoperirea propriilor nevoi 
sociale. 

2. orice măsură/acţiune/activitate care are în 
vedere depăşirii situaţiei de nevoie în care se 
poate găsi o persoană/ familie la un moment 
dat; 

3. Tipologiile de servicii de proximitate care pot fi 
dezvoltate de consiliul local sunt menţionate în 
Ghid, iar măsurile de urgenţă pentru persoanele 
fără adăpost sunt prevăzute distinct la pct.d) 
secţiunea 2.1.3. 

 

4 Vă contactez în legătura cu Programul PHARE CES 
 2004-2006 - Servicii Sociale şi aş dori să vă adresez o 
serie de întrebări privind prezentul apel: 
- aş dori să ştiu dacă sunt eligibile costurile cu mica 
infrastructură, respectiv amenajare spaţiu destinat 
centrelor de servicii sociale, studiile de fezabilitate şi 
proiectele tehnice se pregătesc înainte de a depune cererea 
de finanţare sau se acceptă depunerea acestora după prima 
evaluare?  
- bugetul detaliat pe capitole de cheltuieli şi venituri se 
depune după ce a fost evaluată pre propunerea? Sau ca şi 
în cazul anterior doar după ce a fost evaluata pre-
propunerea, transmiţând doar Anexa B Buget în care sunt 
menţionate doar sursele de finanţare preconizate 
exprimate în Euro şi în procente.  
De asemenea aş dori să-mi comunicaţi e-mail-ul UIP Vest 
pentru eficienţa în comunicare. 
Cu respect, Suzana Ricea  

- Conform prevederilor Ghidului Solicitantului, 
punctul 2.1.3. „ Eligibilitatea proiectelor: 
activităţi pentru care poate fi făcută o cerere de 
finanţare nerambursabilă”, pot fi finanţate într-
un procent de 10% din costul total al proiectului 
lucrări de activităţi civile, şi anume reamenajări, 
modernizări, extinderi, igienizări, etc. 

- Studiile de fezabilitate nu sunt cheltuieli 
eligibile în cadrul proiectului. 

- Conform prevederilor Secţiunii 2.2, „Cum se 
solicită finanţarea nerambursabilă şi procedurile 
de urmat”, punctul 2.2.1 „solicitanţii trebuie să 
depună cererea de finanţare împreună cu toate 
anexele, completate în limba română şi să 
anexeze un rezumat în limba engleză, conform 
formatului din Anexa F. 

- În cadrul Ghidului solicitantului sunt prezentate 
datele de contact ale Unităţilor regionale de 
Implementare ale Proiectului . 

5 Referitor la linia de finanţare propusă pt. serviciile sociale 
solicităm câteva informaţii: 
- dacă pt. proiecte diferite se poate utiliza aceeaşi echipă 
de lucru, doar cu manageri diferiţi? 
-  dacă contabilul din echipele de lucru poate fi aceeaşi 
persoană? 
 Andrea  SVEDA, 

- Conform prevederilor Secţiunii 2.1, „Criterii de 
eligibilitate”, punctul 2.1.3 , paragraful privind 
numărul de propuneri şi finanţări 
nerambursabile pentru un solicitant, un furnizor 
de servicii sociale poate depune mai mult de o 
propunere de finanţare cu condiţia ca pentru 
fiecare proiect să existe o echipă de conducere 
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Gyorgy GASPAR  diferită, să nu se constate o suprapunere a 
activităţilor din proiecte şi să aibă capacitatea 
suficientă pentru a furniza toate resursele 
necesare în cadrul fiecărui proiect. 

- Da, cu condiţia ca zilele de intervenţie să fie 
diferite pentru fiecare proiect în  care este 
implicat. 

6 Serviciile care se dezvoltă / modernizează etc., în cadrul 
proiectelor, trebuie să fie în administrarea aplicantului 
(adică autoritate publică sau serviciu de specialitate al 
acesteia) sau poate fi un serviciu al unui ONG care aplică 
în parteneriat cu o autoritate locală. În această situaţie e 
valabil dacă doar ONG-ul este autorizat ca furnizor de 
servicii sociale? 
Crearea unor noi servicii sociale este eligibilă sau ele 
trebuie să existe deja şi sa fie autorizate? 
Mulţumesc, Ovidia Tandrau 

În conformitate cu prevederile Ghidului 
solicitantului, secţiunea 2.1.1 „Eligibilitatea 
solicitanţilor: cine poate aplica?”, solicitantul poate 
fi orice structură în cadrul consiliului judeţean, 
consiliului local sau orice instituţie publică cu 
responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, 
furnizoare de servicii sociale acreditată conform 
legislaţiei în vigoare. Solicitantul poate depune o 
cerere de finanţare singur sau în parteneriat cu alte 
instituţii / organizaţii. 
 
Solicitanţii pot fi: 
 direcţiile generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului din cadrul consiliilor 
judeţene; 

 serviciile publice de asistenţă socială sau 
compartimentele de asistenţă socială din cadrul 
consiliilor locale; 

 instituţii publice care au constituite 
compartimente de asistenţă socială. 

 

În cadrul secţiunii 2.1.2 „Parteneriatele şi 
eligibilitatea partenerilor”sunt prezentaţi partenerii 
eligibili pentru schema de finanţare.  

7 Mă numesc Narcisa Marchitan şi sunt director al 
Direcţiei de Asistenţă Socială Primăria Municipiului 
Suceava. 
Vă rog să-mi spuneţi  referitor la  Programului PHARE 
2004-2006 Linia bugetara PHARE / 2004/016-772.04.02 
ce înţelegeţi prin << lucrări de activităţi civile>> ca şi tip 
de activitate neeligibila prevăzută în ghid la pag. 10. 
Intenţia noastră este să ne amenajăm şi modernizăm 
Cantina de Ajutor Social, pentru a respecta standardele 
impuse de Uniunea Europeană. 
 

Lucrările de activităţi civile pot fi: 
- reabilitări, amenajări, reamenajări,  igienizări, 

extinderi, îmbunătăţiri. 
 
Acest tip de activitate este neeligibil doar dacă 
depăşeşte 10 % din valoarea totală a proiectului. 
 

8  

Am citit comunicatul de presă din data de 20.iulie 2006 
emis de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei cu privire la sprijinul european acordat pentru 
dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale adresate 
grupurilor vulnerabile. Întrebarea pe care doresc să o 
adresez domniilor voastre este dacă noi, ONG-urile 
acreditate în domeniul social putem aplica ca solicitant în 
schema de grant-uri menţionată mai sus. Vă mulţumim 
anticipat şi aşteptăm răspunsul dumneavoastră 

În conformitate cu prevederile Ghidului 
solicitantului, secţiunea 2.1.1 „Eligibilitatea 
solicitanţilor: cine poate aplica?”, solicitantul poate 
fi orice structură în cadrul consiliului judeţean, 
consiliului local sau orice instituţie publică cu 
responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, 
acreditată conform legislaţiei în vigoare, furnizoare 
de servicii sociale. Solicitantul poate depune o 
cerere de finanţare singur sau în parteneriat cu alte 
instituţii / organizaţii. 
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Solicitanţii pot fi: 
 direcţiile generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului din cadrul consiliilor 
judeţene; 

 serviciile publice de asistenţă socială sau 
compartimentele de asistenţă socială din cadrul 
consiliilor locale; 

 instituţii publice care au constituite 
compartimente de asistenţă socială. 

 
Organizaţiile neguvernamentale pot participa la 
această schemă de finanţare în calitate de partener. 
 

9 Good afternoon, my name is Alessandro Mazzini, I work 
for an italian non profit organization called IBO Italia 
which has projets of development in partnership with a 
Romanian organization called Rom Pentru Rom in 
Vrancea County. We have a partnership with Child 
protection Vrancea having a protected workshop. We are 
interested as partners in the call for proposals number 02 
Phare 2004 with deadline the 29th of September. We have 
a question for eligibility. 
� sit necessary to be accreditated according to the law 
68/2003 as deliverers of specialized social services to be 
partner of the applicant  Child Protection? Our protected 
workshop is for non formal education and doesn’t give a 
final paper with legal value and for this reason the 
Ministerul Muncii Focsani gave us an avis favorable 
without need of accreditation. Can we apply for it anyway 
as partners? 
We really thank you for your attention and reply 
Alessandro Mazzini  Rom Pentru Rom Vrancea 

În according with the Applicant Guide, the eligible 
applicants and also the partners must be accredited 
if they are providers of social services. 
 
Taking into consideration the provisions of GO 
no.68 / 2003 regarding the social services with 
subsequent changes and completions.  

10 Conduc un ONG de utilitate publică. Pot trimite aplicaţii 
pentru PHARE 2004-2006 ca şi beneficiar? Autoritatea 
publică poate fi partener?  
Va mulţumesc frumos. 
Elena Miruna Tudorache Fundaţia Un Copil  
O Speranţa UCOS România 

În conformitate cu prevederile Ghidului 
solicitantului, secţiunea 2.1.1 „Eligibilitatea 
solicitanţilor: cine poate aplica?”, solicitantul poate 
fi orice structură în cadrul consiliului judeţean, 
consiliului local sau orice instituţie publică cu 
responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, 
acreditată conform legislaţiei în vigoare, furnizoare 
de servicii sociale. Solicitantul poate depune o 
cerere de finanţare singur sau în parteneriat cu alte 
instituţii / organizaţii. 
 
Solicitanţii pot fi: 
 direcţiile generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului din cadrul consiliilor 
judeţene; 

 serviciile publice de asistenţă socială sau 
compartimentele de asistenţă socială din cadrul 
consiliilor locale; 

 instituţii publice care au constituite 
compartimente de asistenţă socială. 
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Organizaţiile neguvernamentale pot participa la 
această schemă de finanţare în calitate de partener. 
 

11 Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului 
Local al Municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, doreşte să 
participe la licitaţia de proiecte pentru a obţine finanţare 
nerambursabilă pentru servicii sociale cu caracter primar 
şi servicii sociale specializate.  
Pentru a elabora o propunere de finanţare cât mai corectă 
va rugam să ne răspundeţi la următoarele întrebări: 
1. La secţiunea 2 – Reguli privind licitaţia din 

Ghidul solicitantului, punctul 2.1.3., pagina 10, tipuri 
de activităţi care nu sunt eligibile: “sub contractarea 
tuturor activităţilor pentru dezvoltarea de servicii 
sociale; sub contractarea este permisă pentru 
maximum 30% din valoarea totala a proiectului”.  
Întrebarea este: Sub contractarea se referă la toate 
achiziţiile care se fac, indiferent dacă sunt bunuri sau 
lucrări? 

2. Ce se înţelege prin “lucrări de activităţi civile ?  
3. Pot fi considerate cofinanţare (contribuţia 

solicitantului)  costurile pentru achiziţia de alimente, 
plata utilităţilor? Pentru achiziţia de alimente trebuie 
respectată procedura specificată în programul de 
finanţare sau se pot folosi contractele deja încheiate cu 
furnizorii de produse alimentare?  
Cu stima, Director executiv, Marinela Mironescu 

- Sub contractarea activităţilor se referă, în 
special la lucrările civile, respectiv reabilitări, 
amenajări, reamenajări,  igienizări, 
modernizări, îmbunătăţiri.  

- Achiziţiile de bunuri nu reprezintă o sub 
contractare – este o licitaţie pe bază de oferte. 

- Sumele ce reprezintă contribuţia solicitantului 
pot fi utilizate pentru orice tip de activitate şi 
cost eligibil. 

- Orice tip de achiziţie trebuie să respecte 
procedura specificată în programul de finanţare. 

 

12 Am două întrebări referitoare la programul „PHARE 
2004- Servicii sociale” a căror răspuns nu l-am găsit în 
ghidul solicitantului: 
1. Cheltuielile pentru reabilitarea clădirilor în care vor fi 
găzduite serviciile sociale (clădiri aparţinând consiliului 
local) sunt eligibile? 
2. Centrul de zi conform OG 68 este considerat serviciu 
specializat iar in ghidul solicitantului aparţinând acestui 
proiect este considerat serviciu primar? Cum este corect şi 
cum va fi considerat într-o viitoare cerere de finanţare 
depusă pe acest program de finanţare. 
Aştept răspunsurile şi vă mulţumesc anticipat. 
Morosan Magdalena consilier de integrare europeană 
Instituţia Prefectului – Judeţul Constanta 

1. Conform prevederilor Ghidului Solicitantului, 
punctul 2.1.3. „ Eligibilitatea proiectelor: 
activităţi pentru care poate fi făcută o cerere de 
finanţare nerambursabilă”, paragraful privind 
tipurile de activităţi care nu sunt eligibile, 
activităţile de lucrări civile  pot fi eligibile 
dacă nu depăşesc 10 % din costul total al 
proiectului.  

 
Prin activităţi de lucrări civile se înţelege: 
reamenajări, modernizări, igienizări, reabilitări, 
extinderi, etc.  
 
Menţionăm de asemenea, că activităţile legate de 
realizarea de construcţii noi nu sunt eligibile 
 
2. Se iau în considerare tipurile de activităţi eligibile 
prevăzute în Ghidul Solicitantului, secţiunea 2.1.3. 
De asemenea, în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare, 
centrele de zi serviciilor de proximitate eligibile, 
care au drept scop eliminarea unor situaţii de 
vulnerabilitate care pot conduce la marginalizarea 
sau excluziunea socială, nu sunt încadrate în 
categoria serviciilor sociale specializate. 
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13 Numele meu este Caliman Crina şi sunt angajată a 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Mureş în cadrul compartimentului Programe şi 
Proiecte PHARE, compartiment care are intenţia de a 
elabora un proiect prin care să acceseze fondurile PHARE 
accesibile ale liniei bugetare :PHARE/2004/016-
772.04.02. În vederea elaborării acestui proiect avem 
nevoie să ne clarificaţi anumite aspecte privind 
eligibilitatea activităţilor propuse. 
Astfel:prin proiectul pe care intenţionăm să-l depunem 
dorim să restructuram ( prin asta înţelegem: modernizare, 
achiziţie de mobilier şi echipamente noi, reamenajări ale 
spaţiului conforme cu Standardele minime de calitate) un 
Centru de Îngrijire şi Asistenţă din judeţul nostru, centru 
care deja se afla într-un proces de restructurare ( conform 
Planului Judeţean de Restructurare a Instituţiilor 
Rezidenţiale vechi) tot ca urmare a accesării de fonduri 
nerambursabile PHARE pe linia bugetară PHARE / 
2003/005-551.01.04 şi început în luna noiembrie a anului 
trecut. În consecinţă, întrebările noastre sunt: 
 
1.Lucrările de modernizare şi reamenajare sunt activităţi 
eligibile ( întrucât nu se refera la crearea de noi servicii, ci 
la păstrarea aceluiaşi tip de servicii,respectiv CIA)? 
2.  Putem depune un astfel de proiect, având în vedere că 
există deja în derulare un proiect PHARE de restructurare 
a instituţiei ( menţionăm că beneficiarii direcţi vor fii alţii 
decât beneficiarii actualului proiect!)? 
3. În situaţia în care răspunsul d-voastră este unul pozitiv, 
estimarea costurilor necesare pentru reamenajarea clădirii 
va putea fi realizată de către un inginer angajat al 
DGASPC Mureş sau va fi necesară elaborarea unui studiu 
de fezabilitate? 
 Aşteptam cu nerăbdare răspunsurile d-voastre. 
Cu respect, Compartiment Proiecte PHARE 

- Scopul schemei de finanţare PHARE / 2004 / 016-
772.04.02 – Servicii Sociale, este acela de a 
implementa strategia naţională privind dezvoltarea 
serviciilor sociale în România prin crearea, 
dezvoltarea şi diversificarea servicii lor sociale. 
 
- În cadrul Secţiunii 2.1, punctul 2.1.3, paragraful 
privind tipurile de activităţi neeligibile, se 
menţionează că activităţile deja finanţate sau în curs 
de finanţare de la bugetul de stat sau din alte surse 
nu sunt permise. Totodată, beneficiarii de finanţare 
din această schemă trebuie să declare în scris că au 
luat cunoştinţă de faptul că dubla finanţare a 
aceluiaşi proiect nu este permisă. 
 
Dacă finanţarea solicitată este complementară cu 
activităţile deja finanţate în alte proiecte Phare, în 
sensul utilizării fondurilor pentru activităţi care nu 
au fost susţinute financiar nici din bugetul de stat 
nici din alte fonduri atunci proiectul este eligibil. 
 
Această situaţie se referă la proiecte complexe la 
care pot participa mai mulţi finanţatori, dar fiecare 
având definit domeniul de intervenţie, astfel încât 
activităţile prevăzute să nu beneficieze de dublă 
finanţare.  
 

14 Referitor la licitaţia : 
PHARE/2004/016-772.04.02 
Număr de referinţă: proiect nr: 02: 
Întrebare: sunt costurile cu lucrările de construcţii eligibile 
sau nu ? 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului, 
punctul 2.1.3. „ Eligibilitatea proiectelor: activităţi 
pentru care poate fi făcută o cerere de finanţare 
nerambursabilă”, pot fi finanţate într-un procent de 
10% din costul total al proiectului lucrări de 
activităţi civile, şi anume reamenajări, modernizări, 
extinderi, igienizări, etc. 
 
Menţionăm că activitatea privind  realizarea de 
construcţii noi nu este eligibilă. 

15 Bună ziua, Mă numesc Calin Lila.  Fac parte din 
organizaţia neguvernamentală ADES. Organizaţia noastră 
doreşte să acceseze fondurile PHARE 2004 CES şi avem 
câteva nelămuriri, astfel: 
-  putem solicita finanţări din aceste fonduri în mai multe 
proiecte, atât ca beneficiar cât şi ca partener. Dacă da, 
care este numărul maxim de solicitări acceptate ca 
partener şi ca beneficiar ? 

În cadrul secţiunii 2.1.3 „Eligibilitatea proiectelor: 
activităţi pentru care poate fi făcută o cerere de 
finanţare nerambursabilă” din Ghidul solicitantului 
se menţionează la rubrica „Numărul de propuneri şi 
finanţări nerambursabile pentru un solicitant” cu un 
solicitant poate depune mai mult de o propunere de 
finanţare, cu condiţia ca pentru fiecare proiect să 
existe o echipă de conducere diferită. De asemenea, 



 7

- una dintre companiile care doreşte să califice personalul 
folosind aceste fonduri are datorii reeşalonate şi se află în 
grafic cu ratele de reeşalonare. Poate accesa aceste 
fonduri? 
Aştept răspunsul Dumneavoastră, Cu toata stima, 
Calin Lila   
 

se stipulează că „un solicitant poate primi mai mult 
de o finanţare nerambursabilă în cadrul acestei 
licitaţii deschise, dacă nu se constată o suprapunere 
a activităţilor din proiecte şi dacă are capacitate 
suficientă pentru a furniza toate resursele necesare 
în cadrul fiecărui proiect”.  
 
În secţiunea 2.1.1 „Eligibilitatea solicitanţilor: cine 
poate aplica?” se menţionează că potenţialii 
solicitanţi nu pot participa la licitaţie dacă nu şi-au 
îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor la 
asigurări sociale sau alte taxe, conform prevederilor 
legale ale României. 

16 Bună ziua 
În cadrul Ghidului solicitantului pentru linia bugetară 
PHARE/2004/016.772.04.02 se menţionează că nu sunt 
eligibile activităţile comerciale sau orice alte activităţi 
generatoare de profit. Aici sunt incluse şi activităţile 
generatoare de venituri (de ex. un atelier de sculptură), 
atâta timp cât veniturile sunt folosite exclusiv pentru 
susţinerea financiară a centrului social existent? 
Mulţumesc pentru ajutor. Cu multă consideraţie,  
Simona Munteanu consilier  

Aşa cum aţi menţionat şi dumneavoastră activităţile 
generatoare de venituri nu sunt eligibile pentru 
această schemă de finanţare. 

17 Stimată Doamnă, Stimate Domn, 
Mă refer la linia bugetară PHARE/2004/016-772.04.02 
proiect 02 cu termen  
de predare 29 septembrie 2006. 
Sunt medic primar stomatolog, licenţiat în psihologie şi 
competenţă în  
acupunctură. Actual, suntem în amenajări complexe în 
Sos. Iancului nr.51, sector 2, parter, pentru cabinetul de 
stomatologie, hol de aşteptare, cabinet de acupunctură, 
baie, cameră de sterilizare şi cabinetul de psihologie. 
Am dori să depunem un proiect pentru finanţare 
nerambursabilă PHARE  
pentru coeziune economică şi socială privind următoarele 
activităţi: 
- asistenţă primară: consiliere psihologică şi psihologie 
clinică,  
asistenţă socială 
- asistenţă specializata: medic de familie, stomatologie, 
acupunctură,  
balneo – fizio - terapie pentru nevăzători (în vecinătate 
Vatra Luminoasa)  
şi pentru persoane cu handicap locomotor (avem 3 
pacienţi în tratament),  
bolnavi de HIV, etc. 
Singura problemă este că nu suntem siguri dacă acest 
proiect, care presupune asistenţă primara şi de specialitate 
pentru persoanele cu dizabilităţi, s-ar încadra în ceea ce 
doreşte UE să implementeze in România. Vă rugăm să ne 
daţi un sfat pertinent faţă de cele prezentate  
(succint) mai sus. Cu deosebită stima, Radu Alionte 

Prin schema de finanţare lansată se doreşte 
dezvoltarea sistemului naţional de asistenţă socială 
prin dezvoltarea, diversificarea şi crearea de servicii 
sociale în vederea creşterii calităţii vieţii grupurilor 
defavorizate. 
 
Persoanele cu dizabilităţi reprezintă unul din 
grupurile defavorizate care necesită măsuri de 
protecţie specifice în vederea reintegrării sociale. 
 
Serviciile pe care dumneavoastră doriţi să le 
dezvoltaţi se încadrează în categoria serviciilor 
medicale, servicii care nu sunt eligibile a fi finanţate 
în cadrul acestei scheme de finanţare. 
 
Tipurile de activităţi eligibile sunt prezentate în 
Ghidul solicitantului secţiunea 2.1.3 „Eligibilitatea 
proiectelor: activităţi pentru care poate fi făcută o 
cerere de finanţare nerambursabilă”. 
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18 1. Consiliul Judeţean Mureş deţine un imobil pentru care 
ar dori mansardarea în sensul amenajării unor spaţii de 
cazare pentru tinerii care părăsesc centrele de plasament. 
Am dori să ştim dacă putem solicita fonduri, prin acest 
program, în acest sens (este activitate eligibilă?). 
2. Ce se înţelege prin "activităţi civile" ? 
MURESAN CODRUTA consilier  

Proiectul este interesant având în vedere că 
incluziunea socială a tinerilor care părăsesc centrele 
de plasament sunt o prioritate guvernamentală. 
 
Conform prevederilor Ghidului Solicitantului, 
punctul 2.1.3. „ Eligibilitatea proiectelor: activităţi 
pentru care poate fi făcută o cerere de finanţare 
nerambursabilă”, pot fi finanţate într-un procent de 
10% din costul total al proiectului lucrări de 
activităţi civile, şi anume reamenajări, modernizări, 
extinderi, igienizări, etc. 
 
Menţionăm că activitatea privind  realizarea de 
construcţii noi nu este eligibilă. 

19 Stimate Doamne / Stimaţi Domni, 
 Urmare a studierii ghidului de program, cererii de 
finanţare şi a participării la lansarea programului avem 
pentru început un set de nelămuriri: 
1. dacă din suma indicativă alocată programului, există un 
procent fixat pentru proiecte ce se adresează serviciilor 
primare? 
2.dacă proiectele ce vor să realizeze centre de zi trebuie să 
aibă în vedere doar servicii de îngrijire sau pot include şi 
activităţi de socializare, gen activităţi de club, dar numai 
servicii de socializare? 
3.nu reiese clar dacă sunt acceptate cheltuielile pentru 
amenajări de spaţii. dacă da, în ce procent şi la ce capitol 
de buget pot fi incluse ? 
4.dacă sunt eligibile ca parteneri alte organizaţii gen Casa 
de ajutor reciproc a pensionarilor, Uniunea judeţeana a 
pensionarilor sau sindicatul pensionarilor?  
5. dacă există deja un parteneriat strategic format din mai 
mult de 3 parteneri şi care are ca scop unul din obiectivele 
programului, acest parteneriat poate rămâne în formula 
deja existentă sau se va reduce la 3? 
6. în situaţia în care o organizaţie depune mai mult de 1 
proiect, este greşit ca 1-2 persoane să se implice în ambele 
echipe de proiect? 
7. cerea de finanţare se va depune în română ŞI engleză. 
Sau în limba română SAU engleză? Dar CV-urile? 
8. în ghid la pag. 11 se pomeneşte de asociaţii 
solicitantului. La ce / cine se referă ghidul întrucât e 
singurul loc care pomeneşte de asociaţi.  
9. în varianta română, Anexa F se refera la condiţii de 
contract, dar ghidul aminteşte de rezumatul în limba 
engleză. Cum e corect? 
Aşteptăm răspunsurile cu respect, Meda Georgescu 
 

1. Suma alocată programului nu este defalcată pe 
cele două categorii de servicii. 

2. În cadrul centrelor de zi se poat dezvolta orice 
tip de serviciu social astfel încât să răspundă 
scopului pentru care a fost creat 

 
Serviciile sociale dezvoltate trebuie să ţină cont de 
nevoile specifice fiecărui tip de beneficiar căruia se 
adresează. 
 
3. Sunt acceptate cheltuieli de lucrări civile 

(reabilitare, amenajare, reamenajare, 
modernizare, igienizare, îmbunătăţire) şi acestea 
nu pot depăşi 10 % din valoarea totală a 
proiectului; acesta se regăseşte la linia bugetară 
6.3 „Alte costuri directe legate de activităţile 
proiectului”. 

4. Partenerii eligibili pentru schema de finanţare 
sunt prevăzuţi în cadrul secţiunii 2.1.2 
„Partenerii şi eligibilitatea partenerilor” din 
cadrul Ghidului solicitantului. 

5. Conform prevederilor Ghidului Solicitantului, 
punctul 2.1.2 „Parteneriate şi eligibilitatea 
partenerilor”, alineatul privind numărul maxim 
de parteneri se  recomandă ca acest număr să nu 
fie mai mare de 3, inclusiv liderul de proiect,  
dar nu este obligatoriu. 

6. Conform prevederilor Secţiunii 2.1, „Criterii de 
eligibilitate”, punctul 2.1.3 , paragraful privind 
numărul de propuneri şi finanţări 
nerambursabile pentru un solicitant, un furnizor 
de servicii sociale poate depune mai mult de o 
propunere de finanţare cu condiţia ca pentru 
fiecare proiect să existe o echipă de conducere 
diferită, să nu se constate o suprapunere a 
activităţilor din proiecte şi să aibă capacitatea 
suficientă pentru a furniza toate resursele 
necesare în cadrul fiecărui proiect. 

Menţionăm că zilele de intervenţie ale personalului 
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trebuie să fie diferite pentru fiecare proiect în  care 
este implicat. 
7. Potrivit prevederilor secţiunii 2.2.1 „Cererea de 

finanţare şi documentele suport” din Ghidul 
solicitantului, „ Solicitanţii trebuie să depună 
cererea de finanţare împreună cu toate anexele, 
completate în limba română şi să anexeze un 
rezumat în limba engleză, conform formatului 
din Anexa F”.   

8. Asociaţii solicitantului sunt partenerii acestuia. 
9. În cadrul Anexei F se regăseşte  Anexa 1 – 

„Descrierea proiectului” care trebuie completată 
în limba engleză. 

20 Stimate domn / Stimată doamnă, 
 Mă numesc Cătălin Roşu şi reprezint Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială. Instituţia noastră doreşte să aplice un 
proiect spre finanţare prin programul PHARE 2004-2006 - 
"Coeziune economică şi socială - Proiecte Sociale", prin 
care doreşte înfiinţarea unui centru rezidenţial care să 
ofere servicii de găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare 
şi reinserţie socială pentru persoanele vârstnice. 
 Vă rugăm să ne răspundeţi la următoarele întrebări: 
1. În cazul în care instituţia noastră nu dispune de clădirea 
destinată acestor servicii, dar ataşează cererii de finanţare 
un Proiect de Hotărâre a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti prin care municipalitatea va pune 
la dispoziţie gratuit un astfel de spaţiu, aplicaţia noastră va 
fi depunctată? 
2. Costurile de reabilitare şi de amenajare a centrului pe 
care intenţionăm să-l creăm sunt eligibile? Sau doar 
cheltuielile de achiziţionare a mobilierului şi 
echipamentelor (de amenajare) sunt eligibile? 
Vă mulţumim, Cu respect, Cătălin Roşu 

1. În vederea asigurării sustenabilităţii proiectului se 
solicită depunerea 
formularului prin care se demonstrează statutul 
juridic, precum şi documentele justificative 
solicitate (Anexa D) şi declaraţia privind asigurarea 
fondurilor necesare continuării proiectului pentru o 
perioadă de cel puţin 3 ani de la încheierea finanţării 
nerambursabile. 
2. Conform prevederilor Ghidului Solicitantului, 
punctul 2.1.3. „ Eligibilitatea proiectelor: activităţi 
pentru care poate fi făcută o cerere de finanţare 
nerambursabilă”, pot fi finanţate într-un procent de 
10% din costul total al proiectului lucrări de 
activităţi civile, şi anume reamenajări, modernizări, 
extinderi, igienizări, etc. 
 
 

21 Stimate Doamne / Stimaţi Domni, 
 Subcapitol 4.1.2. din cererea de finanţare, date financiare. 
Cum sugeraţi să fie completat tabelul de către 
administraţiile publice.  
  
Capitol 5. Se va face strict referire doar la proiecte 
finanţate din fonduri europene comunitare sau de 
preaderare? 
Cu respect, Meda Georgescu 
Serviciul de Integrare Europeana, Strategii de 
Dezvoltare, Mediu 
 

1. Va fi completat conform coloanelor stabilite în 
tabel, respectiv date despre buget . 
 
2. Se va face referire la toate proiectele finanţate din 
orice tip de fonduri ale Comisiei Europene, ale altor 
Instituţii Europene, precum şi al Statelor Membre. 

22 În legătură  cu  programul de coeziune economică şi 
socială am nişte nelămuriri şi aş dori să mă lămuriţi şi pe 
mine dacă se poate: 
- auditul în cazul instituţiilor publice este obligatoriu? şi 
dacă da, se poate să fie făcut de cei de la audit  din cadrul 
instituţiei publice; 
- este eligibilă achiziţionarea unui mijloc de transport 
pentru  transportul alimentelor sau/şi a medicilor 

1.Pentru instituţiile publice Raportul de audit 
prevăzut la secţiunea 2.4. „Transmiterea 
documentelor suport pentru selecţia provizorie a 
propunerilor de proiect” din Ghidul solicitantului nu 
este obligatorie. În ceea ce priveşte auditarea 
ulterioară aprobării proiectului se va realiza în 
conformitate cu Anexa VII „Verificarea 
cheltuielilor” 
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specialişti? Având în vedere că căminul ce se va construi 
este la ieşirea din oraş? 
- proiectul tehnic poate fi cu un cost eligibil? 
Mulţumesc sper să-mi răspundeţi cât mai curând 
Cu stimă, 
Mihaela Vatuiu consilier integrare europeana 

2.Cu respectarea condiţiilor prevăzute în Anexa B „ 
Bugetul Proiectului”, linia bugetară 3.1. 
3. Studiile de fezabilitate, precum şi proiectele 
tehnice nu sunt considerate costuri eligibile pentru 
prezenta schemă de finanţare 

23 Bună Ziua,  
De la Primăria Somcuta Mare, jud. Maramureş vă 
deranjez!  
O întrebare (nelămurire) aş avea, "Propunerea 
preliminară" se depune înainte de a depune alte 
documentaţii (Cererea de finanţare nerambursabilă, restul 
de anexe) ?  
 Vă mulţumesc anticipat. 
 Ing. Nemes Daniel 

Potrivit prevederilor secţiunii 2.2.1 „Cererea de 
finanţare şi documentele suport” din Ghidul 
solicitantului, „ Solicitanţii trebuie să depună 
cererea de finanţare împreună cu toate anexele, 
completate în limba română şi să anexeze un 
rezumat în limba engleză, conform formatului din 
Anexa F”.   
 
Pre-propunerea este parte a cererii de finanţare şi în 
consecinţă se transmite împreună cu Cererea de 
finanţare. 
 

24 Bună ziua, 
 Întrebarea noastră în legătură cu schema de grant 
"PHARE 2004/016-772.04.02" 
este:un ONG acreditat ca furnizor de servicii sociale poate 
sa fie solicitant iar partener un DGAS? 
 Aşteptam răspunsul d-voastră. 
 Toate cele bune. 
 

 În conformitate cu prevederile Ghidului 
solicitantului, secţiunea 2.1.1 „Eligibilitatea 
solicitanţilor: cine poate aplica?”, solicitantul poate 
fi orice structură în cadrul consiliului judeţean, 
consiliului local sau orice instituţie publică cu 
responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, 
acreditată conform legislaţiei în vigoare, furnizoare 
de servicii sociale. Solicitantul poate depune o 
cerere de finanţare singur sau în parteneriat cu alte 
instituţii / organizaţii. 
 
Solicitanţii pot fi: 
 direcţiile generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului din cadrul consiliilor 
judeţene; 

 serviciile publice de asistenţă socială sau 
compartimentele de asistenţă socială din cadrul 
consiliilor locale; 

 instituţii publice care au constituite 
compartimente de asistenţă socială. 

 
Organizaţiile neguvernamentale pot participa la 
această schemă de finanţare în calitate de partener. 
 

25. In cadrul Penitenciarului cu regim de maxima siguranta 
Iasi functioneaza Serviciul de Reintegrare Sociala,serviciu 
ce are ca obiective asigurarea de masuri de 
readaptare,educare si reorientare profesionala a 
persoanelor care executa pedepse privative de libertate cat 
si asistarea grupurilor vulnerabile,cu precadere tineri, in 
vederea reinsertiei socio-profesionale si familiale dupa 
liberare. 
 
Avand in vedere ca obiectivele programului PHARE 
2004-2006 COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA –

În conformitate cu prevederile Ghidului 
solicitantului, secţiunea 2.1.1 „Eligibilitatea 
solicitanţilor: cine poate aplica?”, solicitantul poate 
fi orice structură în cadrul consiliului judeţean, 
consiliului local sau orice instituţie publică cu 
responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, 
acreditată conform legislaţiei în vigoare, furnizoare 
de servicii sociale. Solicitantul poate depune o 
cerere de finanţare singur sau în parteneriat cu alte 
instituţii / organizaţii. 
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vizeaza o mare parte din activitatea desfasurata de 
serviciul nostru,ne adresam dumneavaostra cu rugamintea 
de a ne raspunde daca institutia noastra intruneste 
conditiile de eligibilitate pentru finantarea unui Proiect de 
dezvoltare si diversificare a serviciilor sociale adresat 
detinutilor ( grupuri aflate in situatii de risc social si 
economic). 
 

Solicitanţii pot fi: 
 direcţiile generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului din cadrul consiliilor 
judeţene; 

 serviciile publice de asistenţă socială sau 
compartimentele de asistenţă socială din cadrul 
consiliilor locale; 

 instituţii publice care au constituite 
compartimente de asistenţă socială. 

 
Penitenciarul este o instituţie publică, şi poate aplica 
atât în calitate de solicitant cât şi în calitate de 
partener cu condiţia de a fi acreditat pentru serviciile 
sociale furnizate. 

26. Va rog sa aveti amabilitatea de a ma sprijini cu raspunsuri 
la urmatoarele intrebari puse de potentialii solicitanti: 
1. ce inseamna formularea "lucrari de activitati 
civile"(pg.10 din Ghid, Tipuri de activitati neeligibile") 
2. Directia de Asistenta Sociala – Municipiul Braila are 
nevoie, p entru a derula activitatea de ingrijire batrani, de 
acreditare pentru acest serviciu. Deoarece obtinerea 
Certificatului de Acreditare necesita intocmirea unei 
documentatii elaborate si un timp de cateva luni, este 
posibil ca la depunerea proiectului sa prezinte o adeverinta 
prin care sa faca dovada ca acreditarea serviciului este in 
curs?  
Va mulţumesc si astept raspunsul dumneavoastra. 
Cu stima, Anca Vasiliu  
 

1. Lucrări civile reprezintă activităţi legate de 
reabilitare, amenajare, reamenajare, 
modernizare, igienizare, etc. 

 
Acestea sunt acceptate dacă nu depăşesc 10% din 
costul total al proiectului. 
 
2. Acreditarea furnizorilor de servicii sociale pentru 
serviciile sociale dezvoltate este o condiţie 
obligatorie şi esenţială pentru a putea aplica în 
cadrul acestei scheme de finanţare. De asemenea 
unul din documentele solicitate se referă la 
transmiterea unei copii legalizate după certificatul 
de acreditare sau decizia de acreditare atât a 
solicitantului cât şi a partenerilor acestuia.,  

27. O intrebare (nelamurire) as avea, "Propunerea 
preliminara" se depune inainte de a depune alte 
documentatii (Cererea de finantare nerambursabila, restul 
de anexe) ?  
Ing. Nemes Daniel 
 

Propunerea Preliminară sau Pre-Propunerea face 
parte integrantă din Cererea de Finanţare (Anexa A) 
şi se depune împreună cu Anexa B – Bugetul 
Proiectului, Anexa C – Matrice cadru logică, 
Rezumatul în limba engleză Anexa 1 din cadrul 
Anexei F, conform prevederilor Ghidului 
Solicitantului, respectiv Secţiunea  2.2, „Cum se 
solicită finanţarea nerambursabilă şi procedurile de 
urmat”, punctul 2.2.1 şi 2.2.2. 

28. Referitor la licitatia deschisa Phare 2004 - Coeziune 
Economica si Sociala, Dezvoltarea Resurselor Umane – 
Dezvoltarea serviciilor sociale, va rog sa ne sprijiniti cu 
cateva lamuriri cu privire la intrebarile primite din partea 
unor solicitanti, respectiv: 
 

1. La ce se refera “lucrarile de activitati civile”specificate 
la pagina nr.10 in Ghidul solicitantului? 

Raspuns: In varianta in limba engleza a Ghidului 
solicitantului pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale apare 
scris “works activities which exceed 10% from the total 
amount of the project”. Putem intelege prin aceasta ca se 
pot face lucrari de renovari, amenajari, reparatii la spatiul 
de implementare a proiectului in limita a 10% din costul 
total al proiectului. In acest caz ar trebui introdusa o linie 

1. Lucrări civile reprezintă activităţi legate de 
reabilitare, amenajare, reamenajare, modernizare, 
igienizare, etc. 
 
Acestea sunt acceptate dacă nu depăşesc 10% din 
costul total al proiectului. 
 
Liniile bugetare vor fi identificate respectând 
prevederile Ghidului solicitantului, dar şi în funcţie 
de particularităţile proiectului.  
 
2. Toţi furnizorii de servicii sociale care participă la 
această schemă de finanţare trebuie să fie acreditaţi. 
 
3. activităţile legate de racordarea la utilităţi se 
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bugetara 6.3 “Reparatii si renovari pentru sediul 
proiectului” iar linia 6.3 actuala devine linia 6.4. 
2. Din Ghidul Solicitantului nu reiese foarte clar daca atat 
solicitantul principal cat si partenerii trebuie sa fie 
acreditati pe servicii sociale sau este suficient sa fie doar 
unul dintre ei acreditati. 
Raspuns: Este suficient doar unul dintre ei sa fie acreditati 
pe servicii sociale. 
3. Se pot face cheltuieli pentru asigurarea racordarii 
exterioare la utilitatile necesare spatiului de implementare 
a proiectului. 
Raspuns:Daca la intrebarea nr. 1 raspunsul este afirmativ 
atunci aceasta cheltuiala s-ar putea subscrie in cadrul  
lucrarilor de activitati civile. 
Anca Onisor 
Help-desk 
 

încadrează în categoria lucrărilor civile. 

29. Avem o intrebare in legatura cu contributia Partenerului. 
“Contribuţia în natură 
Orice contribuţie în natură făcută de beneficiar sau de 
partenerii acestuia sau din orice altă sursă, şi care 
trebuie prezentată în Secţiunea 1.4 a formularului de 
cerere de finanţare, nu reprezintă o cheltuială efectivă şi 
nu este un cost eligibil. Aceste contribuţii nu pot fi tratate 
ca şi cofinanţare adusă de Beneficiar. Costurile cu 
personalul desemnat pentru proiect nu este contribuţie 
în natură şi poate fi considerat drept cofinanţare în 
bugetul proiectului atunci când este plătit de către 
Beneficiar sau partenerii săi. 
Totodată solicitantul trebuie să facă dovada contribuţiei 
aşa cum este prevăzut în aplicaţie, în cazul acordării 
finanţării nerambursabil.” 
 Acest lucru inseamna ca salariile angajatilor desemnati 
de parteneri pentru proiect poate fi o parte din contributia 
proprie? 
Cu respect 
Péter György 
Director executiv 

Cheltuielile legate de plata salariile personalului 
desemnat pentru implementarea proiectului sunt 
considerate cheltuieli eligibile. 

30. Stimata/e doamna/domn, 
In cadrul programului de finantare PHARE CES 2004-
2006 – Servicii Sociale , DGASPC Calarasi, unitate 
subordonata Consiliului Judetean Calarasi, intentioneaza 
sa depuna un proiect privind infiintarea unui serviciu de 
primire in regim de urgenta a copiilor abandonati.  
Proiectul are printre activitatii construirea unui spatiu de 
primire (casuta din material usor) pentru 12 copii.  
As dori sa-mi comunicati daca valoarea constructiei si 
dotarea acestui spatiu trebuie sa se incadreze in 30 % din 
valoarea proiectului asa cum se specifica in valoarea 
maxima pentru subcontractare si ce anume se incadreaza 
in acel maxim de 10 % - prevazut la activitati civile. 

Lucrări civile reprezintă activităţi legate de 
reabilitare, amenajare, reamenajare, modernizare, 
igienizare, etc. 
 
Acestea sunt acceptate dacă nu depăşesc 10% din 
costul total al proiectului.  
 
În cadrul prezentei scheme de finanţare nu sunt 
eligibile activităţile legate de realizarea de 
construcţii noi. 
 
Sub-contractarea reprezintă alocarea unei părţi din 
contract unei alte instituţii în vederea realizării unor 
activităţi.  
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31. Buna ziua, 
  
Referitor la licitatia de proiecte "PHARE 2004 - 2006– 
Coeziunea economică şi socială  – Schema de finanţare 
nerambursabila pentru dezvoltarea serviciilor sociale- 
Linia bugetară PHARE/2004/016-772.04.02, am 
urmatoarele neclaritati: 
  
1. In ghid, la punctul 2.2.1 Cererea de finanţare şi 
documentele suport......se solicita "un rezumat în limba 
engleză, conform formatului din Anexa F". 
Nu am gasit formularul ! 
 2. In ghid, la punctul 2.4 Transmiterea documentelor 
suport pentru selecţia provizorie a propunerilor de 
proiect......se solicita copii dupa documentele statutare. In 
cazul unei institutii publice (primarie, servicii publice, 
etc), ce documente statutare se solicita ?  
  3. In ghid se precizeaza de asemenea ca "dacă finanţarea 
solicitată depăşeşte 100.000 EURO ( 50.000 EURO pentru 
o finanţare operaţională), se va prezenta un raport de audit 
realizat de un auditor acreditat care să certifice 
contabilitatea pentru ultimul an financiar (2005) şi să 
emită o scrisoare de garanţie pentru solicitant.......". Se 
mentioneaza de asemenea ca  "Autoritatea Contractantă, în 
funcţie de evaluarea riscului de management, poate decide 
să scutească de această obligaţie organismelor 
publice.....".   In concluzie, pentru institutiile publice este 
necesara atasarea acestui raport de audit ? 
 4. Pentru partenerul roman trebuie atasat "Certificatul 
emis de Administraţia Financiară teritorială din care să 
rezulte că acesta nu are datorii fiscale ?  
5. In ghid, tot la cap 2.4, printre documentele care 

trebuie sa insoteasca cererea de finantare, este 
mentionat "Certificatul constatator - ROLEG emis de 
Registrul Comerţului din care să rezulte că 
solicitantul nu este în stare de faliment sau pe cale de 
lichidare.....". Ce se anexeaza in cazul solicitantilor de 
tipul institutiilor publice si al partenerilor romani cu 
statut de ONG ?   

6. In ghid, la cap. 2.4 Transmiterea documentelor suport 
pentru selecţia provizorie a propunerilor de 
proiect...... pentru solicitantii selectati provizoriu se 
solicita: Copie după documentele statutare, raport de 
audit, copie după cea mai recentă situaţie financiară, 
anexa D si anexa E, dupa care se mentioneaza ca 
Cererea de finanţare trebuie însoţită de următoarele 
documente suport în original şi în copie: declaratii pe 
propria raspundere...,  CV-uri ale managerului de 
proiect şi ale experţilor cheie, Certificat emis de 
Administraţia Financiară teritorială, Declaraţia 
privind asigurarea de fonduri, Certificat constatator - 
ROLEG, ....... 

1. Rezumatul în limba engleză se va face în 
conformitate cu formatul prezentat în cadrul Anexei 
1 „Descrierea proiectului” din Anexa F „Contractul 
de finanţare nerambursabilă” 
 
2. În situaţia instituţiilor publice documentele 
statutare se referă la actele prin care se face dovada 
constituirii instituţiei/compartimentului respectiv. 
(ex. Hotărâre de Guvern,  Hotărâre a consiliului 
judeţean, Hotărâre a consiliului local, decizie a 
conducătorului instituţiei respective, etc.) 
 
3. În situaţia instituţiilor publice Raportul de audit 
nu se mai solicită. 
 
4. Certificatul emis de Administraţia Fiscală din 

care să rezulte că solicitantul nu are datorii 
fiscale se solicită atât solicitantului cât şi 
fiecărui partener. 

5. Certificatul constatator ROLEG se solicită atât 
pentru solicitanţi cât şi pentru parteneri atestând 
existenţa organizaţiei.  
 
6.În conformitate cu prevederile Ghidului 
solicitantului secţiunea 2.2.1 „Cererea de finanţare 
şi documentele suport” solicitanţii trebuie să 
depună cererea de finanţare împreună cu toate 
anexele, completate în limba română şi se anexează 
un rezumat în limba engleză, conform formatului 
din Anexa F.  
 
Documentele prezentate în cadrul secţiunii 2.4 
„Transmiterea documentelor suport pentru selecţia 
provizorie a propunerilor de proiect” se vor depune 
doar în situaţia în care proiectele au fost selectate 
provizoriu. 
 
7. În vederea garantării furnizării unor servicii 
sociale de calitate, condiţia ca furnizorul de servicii 
sociale să fie acreditat pentru serviciile sociale 
acordate este obligatorie pentru toţi solicitanţii de 
finanţare. 
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Intrebare: Documentele care trebuie sa insoteasca cerera 
de finantare (mentionate mai sus) se trimit odata cu 
cererea sau la solicitarea UIP, in maxim 10 zile ? 

7. In Iasi, majoritatea servicilor sociale de pe langa 
institutiile publice nu sunt inca acreditate... Avand in 
vedere statutul de institutie publica al solicitantilor, 
Finantatorul le va permite participarea la licitatia de 
proiecte fara a avea acreditarea finalizata ? 
Cu respect, Aurelia Ciobanu  
Coordonator dezvoltare 

32. Neclarităţi şi întrebări cu privire la proiectele PHARE 
2004 – 2006 Coeziunea Economică Şi Socială,  

Proiecte Servicii Sociale linia bugetară 
PHARE/2004/016-772.04.02 

Număr de referinţă: proiect nr.:02 
 
1. La secţiunea 2.1.1 Eligibilitatea solicitanţilor la 
alineatul (1) litera (a) – este specificat că doar solicitanţii 
acreditaţi conform legislaţiei în domeniu, în vigoare, 
furnizoare de servicii sociale pot depune cereri de 
finanţare.  
 
Vă rugăm să ne precizaţi, ce înseamnă acreditare 
conform legislaţiei în domeniu, în vigoare? 
 
2. Sunt eligibile lucrările de construcţii (amenajări sau 
reamenajare clădire) şi în ce procent din totalul 
bugetului? 
 
3. În buget la linia 3.1 Cumpărări sau închirieri de 
vehicule este specificat - nu se poate depăşi 20% din 
valoarea liniei de buget 7 – Sub-total costuri directe 
proiect. 
 
Acest procent este valabil doar pentru linia bugetară 3.1 
sau pentru totalul capitolului 3. Echipamente şi bunuri? 
 
4. La paragraful 2.2.1 Cererea de finanţare şi 
documentele suport alineatul 2 din Ghidul Solicitantului 
este precizat că - Solicitanţii trebuie să depună cererea de 
finanţare împreună cu toate anexele, completate în limba 
română şi să anexeze un rezumat în limba engleză, 
conform formatului din Anexa F. 
 
Vă rugăm să ne precizaţi care este formatul rezumatului 
în limba engleză, deoarece în Anexa F din Ghidul 
Solicitantului ne există un asemenea format. 
 
5. CV-urile managerului de proiect şi ale 
experţilor cheie vor fi depuse în faza 1 de evaluare 

1. În conformitate cu prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale 
pentru a putea acorda servicii sociale, furnizorii de 
servicii sociale trebuie să fie acreditaţi. Metodologia 
de acreditare a furnizorilor de servicii sociale este 
reglementată prin Hotărârea Guvernului 
nr.1024/2004. 
  
2. Conform prevederilor Ghidului Solicitantului, 
punctul 2.1.3. „ Eligibilitatea proiectelor: activităţi 
pentru care poate fi făcută o cerere de finanţare 
nerambursabilă”, pot fi finanţate într-un procent de 
10% din costul total al proiectului lucrări de 
activităţi civile, şi anume reamenajări, modernizări, 
extinderi, igienizări, etc. 
 
3. Procentul de 20% este valabil numai pentru linia 
bugetară 3.1. 
 
4. Potrivit prevederilor secţiunii 2.2.1 „Cererea de 
finanţare şi documentele suport” din Ghidul 
solicitantului, „ Solicitanţii trebuie să depună 
cererea de finanţare împreună cu toate anexele, 
completate în limba română şi să anexeze un 
rezumat în limba engleză, conform formatului din 
Anexa F”.  În cadrul Anexei F se regăseşte  Anexa 1 
– Descrierea proiectului care trebuie completată în 
limba engleză. 
 
5. Documentele prezentate în cadrul secţiunii 2.4 
„Transmiterea documentelor suport pentru selecţia 
provizorie a propunerilor de proiect” , inclusiv CV-
urile managerului de proiect şi al experţilor cheie, 
se vor depune doar în situaţia în care proiectele au 
fost selectate provizoriu. 
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odată cu cererea de finanţare, bugetul şi matricea 
cadru logic sau în faza a II-a odată cu celelalte anexe?
Cu respect, 

Aurelia Ciobanu Coordonator dezvoltare 

33. Ma numesc,Stela Ene,de profesie inginer constructor,cu 
domiciliul in Timisoara,str.Virgil Onitiu(Soimos) 
nr.5/A,etj.I apt.8. 
Actualmente sunt o " tinara" pensionara care intentioneaza 
sa-si planifice batrinetea.Intentionez sa fac o Pensiune 
pentru virsta a treia ,Seniori un modul de cca 9-10 locuri, 
o societate ,care sa nu mai aiba grija zilei de miine.Eu sa 
fiu Administratorul acestei Pensiuni, sa o gindesc si sa o 
realizez dupa standarde europene,iar cind eu nu voi mai fi 
capabila, sa fiu si eu ingrijita in acesta pensiune. 
 Am inteles ca  trebuie sa ma fac Persoana Juridica,deci la 
sfirsitul acestei luni voi face o fundatie"dr.Ene"(familia 
mea sunt medici) non profit ,sa cumpar un teren cu 
utilitatile necesare, linga o padure in afara Timisoarei,sa 
fie aer curat ,liniste si copaci.Societatea sa fie persoane 
care inca nu necesita ingrijire in pat,si cu ajutorul unui 
microbus sa le plimb in mici excursii,teatru, opera ,concert 
simfonic,periodic .Sa ma ocup  prin persoane calificate de 
asistenta medicala ,igiena zilnica,mincarea zilnica si 
program liber sala de activitati sah, carti ,canasta,table 
etc.O colectivitate care sa isi duca traiul impreuna,civilizat 
,decent , cu demnitate.Aceasta societate sa nu incurce 
viata si familia copiilor lor,nepotilor,dar sa primeasca 
vizita lor in ocazii speciale(Pasti,Craciun ,Ziua lor de 
nastere,etc.)sau ocazii obisnuite in consens cu familia. 
Persoanele sa nu aiba problema singuratatii sau 
marginalizarii de societatea in care traim. 
  
 E un proiect ambitios ,pe care doresc sa-l pot realiza  din 
tot sufletul meu.Nu mai am parinti ,nu am frati, surori.Am 
un fiu,de care sunt foarte mindra,stomatolog in Olanda, iar 
sotul , profesor dr. Ene, chirurg toracic, recent a implinit 
80 ani.Trebuie sa-mi planific virsta a treia,in octombrie 
implinesc 60 ani. 
   
Rugamintea mea este sa ma ajutati ,sa ma sfatuiti sa fac ce 
trebuie,pasii pe care sa-i urmez ca sa  realizez acest 
proiect, cu finantare nerambursabila fonduri europene 
Phare. 
Multumesc pentru intelegere, 
                                                           Stela Ene 
   

În cadrul schemei de finanţare nerambursabilă Phare 
2004/016-772.04.02 – Servicii sociale sunt eligibili 
pentru a solicita finanţare orice structură în cadrul 
consiliului judeţean, consiliului local sau orice 
instituţie publică cu responsabilităţi în domeniul 
asistenţei sociale, acreditată conform legislaţiei în 
vigoare, furnizoare de servicii sociale. Solicitantul 
poate depune o cerere de finanţare singur sau în 
parteneriat cu alte instituţii / organizaţii. 
 
Solicitanţii pot fi: 
 direcţiile generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului din cadrul consiliilor 
judeţene; 

 serviciile publice de asistenţă socială sau 
compartimentele de asistenţă socială din cadrul 
consiliilor locale; 

 instituţii publice care au constituite 
compartimente de asistenţă socială. 

  
Organizaţiile neguvernamentale (asociaţiile şi 
fundaţiile) pot participa la acest apel deschis de 
proiecte în calitate de partener.  
 
Una din condiţiile expres precizate în Ghidul 
Solicitantului se referă la obligativitatea ca atât 
solicitantul, cât şi partenerul să fie acreditat pentru 
serviciile sociale pe care le furnizează. 

34.  Întrebarea noastră în legătură cu schema de grant Phare 
2004/016-772.04.02” este: un ONG acreditat ca furnizor 
de servicii sociale  poate să fie solicitant, iar partener un 
DGAS? 
Toate cele bune:_ 
AHSR 

În cadrul schemei de finanţare nerambursabilă Phare 
2004/016-772.04.02 – Servicii sociale sunt eligibili 
pentru a solicita finanţare orice structură în cadrul 
consiliului judeţean, consiliului local sau orice 
instituţie publică cu responsabilităţi în domeniul 
asistenţei sociale, acreditată conform legislaţiei în 
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vigoare, furnizoare de servicii sociale. Solicitantul 
poate depune o cerere de finanţare singur sau în 
parteneriat cu alte instituţii / organizaţii. 
 
Solicitanţii pot fi: 
 direcţiile generale de asistenţă aaasocială şi 

protecţia copilului din cadrul consiliilor 
judeţene; 

 serviciile publice de asistenţă socială sau 
compartimentele de asistenţă socială din cadrul 
consiliilor locale; 

 instituţii publice care au constituite 
compartimente de asistenţă socială. 

  
Organizaţiile neguvernamentale (asociaţiile şi 
fundaţiile) pot participa la acest apel deschis de 
proiecte în calitate de partener.  
 
 

35. Stimată doamnă Secretar de Stat, 
 
După cum vă este cunoscut, Ministerul Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei a lansat, în data de 20 iulie 
2006, apelul deschis pentru propuneri de proiecte intitulat 
„Servicii sociale – schema de grant-uri” destinat 
serviciilor integrate / specializate. 
Urmare acestui apel şi în conformitate cu prevederile din 
ghidul solicitantului, capitolul 2.1.1 – eligibilitatea 
solicitanţilor, punctul 1.a, alin.3 unde se menţionează că 
pot depune aplicaţii „instituţiile publice care au constituite 
compartimente de asistenţă socială” şi capitolul 2.1.2 – 
Parteneriate şi eligibilitatea partenerilor, alin.4, unde se 
subliniază că parteneri ai furnizorilor de servicii sociale 
pot fi: „instituţii publice ca spitale, şcoli, universităţi, 
închisori, poliţie, biserici, etc.”, mai multe centre eparhiale 
care au compartimente de asistenţă socială, acreditate ca 
furnizori de servicii sociale, doresc să depună aplicaţii în 
cadrul Programului Phare 2004 – 2006 Coeziune 
economică şi socială la licitaţia deschisă linia bugetară 
Phare/ 2004/016-772.04.02, cu data limită de depunere a 
proiectelor 29 septembrie 2006. 
 
Deşi eligibilitatea este clar precizată şi centrele eparhiale 
cu compartimente specializate se încadrează în prevederile 
Ghidului solicitantului specialiştii de la Unităţile de 
Implementare a Proiectelor de la nivel local nu au primit 
spre depunere propunerile de finanţare, motivând că nu 
pot da un răspuns afirmativ referitor la eligibilitate. 
 
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm, doamnă Secretar de 
Stat, să dispuneţi analizarea şi clarificare acestor situaţii 
astfel încât centrele eparhiale interesate de depunerea 
aplicaţiilor să se poată încadra în timpul destinat 

În conformitate cu prevederile Ghidului 
solicitantului, secţiunea 2.1.1 „Eligibilitatea 
solicitanţilor: cine poate aplica?”, solicitantul 
poate fi orice structură în cadrul consiliului 
judeţean, consiliului local sau orice instituţie 
publică cu responsabilităţi în domeniul 
asistenţei sociale, acreditată conform legislaţiei 
în vigoare, furnizoare de servicii sociale. 
Solicitantul poate depune o cerere de finanţare 
singur sau în parteneriat cu alte instituţii / 
organizaţii. 
 
Solicitanţii pot fi: 
 direcţiile generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului din cadrul consiliilor 
judeţene; 

 serviciile publice de asistenţă socială sau 
compartimentele de asistenţă socială din 
cadrul consiliilor locale; 

 instituţii publice care au constituite 
compartimente de asistenţă socială. 

 

Centrele eparhiale pot participa la această 
schemă de finanţare în calitate de parteneri. 
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procedurilor. 
Încredinţaţi fiind că această situaţie va fi reglementată în 
interesul beneficiarilor de servicii de asistenţă socială. 
Vă asigurăm, doamnă Secretar de Stat, de toată 
consideraţia noastră. 
 
Episcop, 
Ciprian CÂMPINEANU 
Vicar Patriarhal 
 

 

 

 

 

 

 


