
 

      
 
 
 
 

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”  
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Programul de finanţare se adresează şi copiilor, putem elabora un 
proiect care să aibă ca şi grup ţintă copiii aflaţi în situaţii de risc, sau 
nu ? Ex. înfiinţarea unui Centru de zi.  
Un proiect prin care să înfiinţăm apartamente sau case protejate 
pentru tinerii dezinstituţionalizaţi este eligibil? Activitatea se  
încadrează la activitatea d. din ghid ( pag. 10) asigurarea de 
găzduire temporară tinerilor care părăsesc instituţiile de protecţie a 
copilului pe o perioadă determinată, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare dar nu ştim dacă achiziţionarea de case/apartamente este 
eligibilă din punct de vedere al costurilor, este un asemenea cost 
eligibil? .  
Pentru înfiinţarea unui adăpost pentru victimele violenţei domestice 
este necesar mansardarea unei clădiri, aceasta activitate este 
eligibilă. Putem asigura cheltuielile de mansardare din bugetul 
proiectului? Dacă da, ce procent din bugetul proiectului poate fi 
alocat pentru  realizarea mansardării?  
 
Se pot înfiinţa ateliere protejate pe lângă  instituţiile rezidenţiale 
pentru adulţi sau copii? Ex. înfiinţarea de sere, atelier croitorie etc.  
DGASPC ca şi solicitant în parteneriat cu biserica  doreşte să  
înfiinţeze un centru pentru persoane vârstnice, proprietarul clădirii 
unde urmează a se înfiinţa centrul este biserica, dacă biserica nu 
poate schimba proprietatea clădirii,  se poate aplica în cadrul 
acestui program un astfel proiect? Care ar fi procedura corectă 
pentru ca spaţiul să rămână în proprietatea bisericii dar DGASPC să 
aibă în subordine  serviciul înfiinţat?  
În cadrul activităţii  e) activităţi de informare privind drepturile de 
protecţie socială  a Programului  ar fi eligibilă  activitatea de  
înfiinţare a unui centru / birou de informare  în cadrul DGASPC, dar 
editarea / distribuirea  de broşuri şi pliante informative?   

În conformitate cu prevederile secţiunii 2.1.3. 
„Eligibilitatea proiectelor: proiecte pentru care poate fi 
făcută o cerere de finanţare nerambursabilă”, în 
cadrul sub-secţiunii „Activităţile care pot fi dezvoltate” 
se menţionează explicit ca fiind eligibile dezvoltarea 
de servicii sociale primare/ de proximitate la lit.a) 
„centrele de zi de îngrijire şi vocaţională (inclusiv 
terapie ocupaţională) pentru grupurile vulnerabile”.  
 
 
 
Achiziţionarea de case/apartamente este o cheltuială 
eligibilă dar numai în cazul în care este strict 
necesară pentru implementarea directă a proiectului, 
caz în care proprietatea trebuie sa fie transferată 
beneficiarilor finali şi/sau partenerilor locali, cel mai 
târziu la sfârşitul proiectului pentru a deservi 
beneficiarii direcţi pe o perioadă mai lungă de 3 ani.  
Toate detaliile legate de transfer vor fi prevăzute 
foarte clar în contractul de parteneriat, cât şi în 
contractul de finanţare. 
 
Orice activitate prevăzută în Ghidul Solicitantului este 
eligibilă pentru a primi finanţare, cu respectarea 
condiţiei ca furnizorul de servicii sociale să fie 
acreditat pentru serviciul social pentru care depune 
proiectul. 
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Fundaţia Hand of Help Botoşani - potenţial partener în parteneriat 
public-privat la aceasta licitaţie şi beneficiar: 
 
Proiect: transformarea centrului de tip rezidenţial în centru de tip 
familial, prin remodelarea construcţiei existente; 
 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului sunt 
acceptate cheltuieli de lucrări civile (reabilitare, 
amenajare, reamenajare, modernizare, igienizare, 
îmbunătăţire) dacă acestea nu depăşesc  10 % din 
valoarea totală a proiectului”. 

 
- conform prezentării dumneavoastră este vorba 



 

Întrebare: În cadrul bugetului proiectului la capitolul 3. 
Echipamente şi bunuri, poziţia 3.5 Altele ( vă rugăm să 
specificaţi)  se pot cuprinde ca şi cheltuieli eligibile următoarele 
categorii de cheltuieli ?: 
Achiziţia şi montaj geamuri termopan ; 
Achiziţia şi montaj uşi interior ; 
Achiziţia şi montaj materiale pentru instalaţii sanitare, electrice, 
termice (ţevi, racorduri, calorifere etc.) ; 
Achiziţia şi montaj obiecte sanitare pentru băi şi bucătării 
Achiziţia de pardoseli: parchete, gresii, faianţa etc. 
 

despre sub-contractare, având în vedere că 
solicitaţi achiziţie şi montaj. În concluzie aceste 
cheltuieli sunt eligibile, ca şi cost de sub-
contractare şi se vor regăsi la linia bugetară 6, 
punctul 6.3 respectiv alte costuri legate de 
activităţile proiectului. 

 
Menţionăm că, cheltuielile de sub-contractare nu 
trebuie să depăşească 30 % din valoarea totală a 
proiectului. 
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Întrucât la lansarea regională a Programului PHARE 2004 
"Coeziune Economică şi Socială / Dezvoltarea Resurselor Umane" - 
Servicii Sociale, lansare care a avut loc la Cluj-Napoca, nu s-a putut 
preciza cu exactitate dacă sunt eligibile costurile legate de 
reabilitarea de clădiri, vă adresăm rugămintea de a ne răspunde în 
acest sens: 
1. sunt eligibile costurile legate de reabilitarea clădirilor, în cazul în 
care aceasta se impune pentru implementarea proiectului? Putem 
lua în calcul eventualitatea utilizării  co-finanţării de 20 % din proiect 
pentru aceasta reabilitare a clădirii? 
2. în cazul unui răspuns favorabil cu privire la eligibilitatea costurilor 
pentru reabilitare clădire, vă rugăm să ne precizaţi dacă putem 
introduce o nouă linie bugetară în formularul de buget (Anexa B), 
linie care să reflecte această destinaţie a banilor. (în formularul 
respectiv nu există momentan o astfel de linie bugetară). 

- Conform prevederilor Ghidului Solicitantului sunt 
acceptate cheltuieli de lucrări civile (reabilitare, 
amenajare, reamenajare, modernizare, igienizare, 
îmbunătăţire) dacă acestea nu depăşesc  10 % din 
valoarea totală a proiectului”. 
  
 -  în ceea ce priveşte costurile pentru sub-
contractare,  acestea se vor trece la linia bugetară 6 
„Altele”, sub-punctul 6.3, respectiv „alte costuri direct 
legate de activităţile proiectului, care nu sunt incluse 
în liniile de buget de mai sus, sunt justificate 
corespunzător şi nu sunt total sub-contractate”. 
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Urmare a lansării liniei de finanţare PHARE/2004/016-772.04.02, şi 
a oportunităţii oferite prin aceasta de dezvoltare şi consolidare a 
serviciilor sociale, Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară 
Arad îşi exprimă intenţia de a participa la licitaţia de proiecte. 
 
Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să ne clarificaţi unele 
aspecte referitoare la cheltuielile eligibile în cadrul proiectelor ce vor 
fi finanţate. 
 
Mai concret, suntem interesaţi dacă cheltuielile cu construirea 
sau cu repararea şi igienizarea unor imobile pot fi eligibile şi 
suportate de către finanţator. 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului sunt 
acceptate cheltuieli de lucrări civile (reabilitare, 
amenajare, reamenajare, modernizare, igienizare, 
îmbunătăţire) dacă acestea nu depăşesc  10 % din 
valoarea totală a proiectului. 
 
Menţionăm de asemenea, că activităţile legate de 
realizarea de construcţii noi nu sunt eligibile. 

 
 
40 

Stimată doamnă / stimate domn, 
 
În legătură cu Programul PHARE 2004-2006 "Coeziune economică 
şi 
socială - Proiecte sociale" am dori să vă adresăm următoarele 
întrebări: 
1. Referitor la punctul 2.1.3. Eligibilitatea proiectelor 
Se poate solicita finanţare pentru proiecte deja subvenţionate de 
MMSSF, prin Legea 34/1998, în cazul extinderii proiectelor ori prin 
diversificarea activităţilor ori prin creşterea numărului de 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului, 
secţiunea 2.1.3 eligibilitatea proiectelor, paragraful 
privind tipurile de activităţi care nu sunt eligibile, 
activităţile deja finanţate sau în curs de finanţare nu 
sunt eligibile.  
 
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 



 

beneficiari? 
2. "activităţi deja finanţate sau în curs de finanţare de la bugetul 
de stat sau din alte surse" - ce se înţelege prin alte surse? 
3. Costurile partenerului legate de personalul implicat in furnizarea 
serviciului (salarii) cum vor fi decontate? 

alte fonduri atunci proiectul este eligibil. 
 
Se face referire la proiectele finanţate din orice tip de 
fonduri ale Comisiei Europene, ale altor Instituţii 
Europene, precum şi al Statelor Membre. 
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Stimaţi domni, 
 
Vă rog să ne confirmaţi dacă pentru un proiect realizat în cadrul 
Programului PHARE 2004 2006_CES_proiecte servicii sociale, sunt 
eligibile activităţile, respectiv cheltuielile generate de 
compartimentarea şi reabilitarea unei clădiri pentru găzduirea 
persoanelor vârstnice (pentru asigurarea de servicii specializate). 
 
Mulţumesc anticipat pentru răspunsul dvs. 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului sunt 
acceptate cheltuieli de lucrări civile (reabilitare, 
amenajare, reamenajare, modernizare, igienizare, 
îmbunătăţire) dacă acestea nu depăşesc  10 % din 
valoarea totală a proiectului. 
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În cadrul programului PHARE 2004-2006 CES, pentru schema de 
finanţare nerambursabila pentru dezvoltarea serviciilor sociale, am 
dori să ne precizaţi: 
  
1. pentru un atelier protejat, care sunt costurile maxime admise 
(procentual) pentru dotarea cu echipamente din valoarea totala a 
proiectului ( vezi 2.1.4 Costuri directe eligibile); 
  
2. ce se înţelege prin activităţi civile ( vezi 2.1.3 Eligibilitatea 
proiectelor: activităţi pentru care poate fi făcută o cerere de finanţare 
nerambursabila - Activităţi care nu sunt eligibile)? 
  
Vă mulţumesc anticipat pentru timpul acordat. 
  

         
- Conform prevederilor Ghidului Solicitantului sunt 
acceptate cheltuieli de lucrări civile (reabilitare, 
amenajare, reamenajare, modernizare, igienizare, 
îmbunătăţire) dacă acestea nu depăşesc  10 % din 
valoarea totală a proiectului. 
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REFERITOR LA Licitaţie deschisă pentru Linia bugetară 
PHARE/2004/016-772.04.02 
Număr de referinţă: proiect nr.: 02 : 
În capitolul 2.2.1. menţionaţi : 
"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." 
  INTREBARE : 
ANEXA F SE REFERA LA " CONTRACTUL STANDARD " ŞI NU   
ARE NICI O REFERIRE LA UN FORMULAR DE REZUMAT IN  
LIMBA ENGLEZA . DECI DUPA CARE FORMULAR SE 
INTOCMESTE  REZUMATUL IN LIMBA ENGLEZA ? 

În cadrul Anexei F se regăseşte  Anexa 1 – 
„Descrierea proiectului” care trebuie completată în 
limba engleză. 
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BUNĂ ZIUA 
 
REFERITOR LA Licitaţie deschisă pentru Linia bugetară 
PHARE/2004/016-772.04.02 
Număr de referinţă: proiect nr.: 02 : 
  INTREBARE : 
  IN CAPITOLUL 2.1.3. ELIGIBILITATE, LA SUBCAP. : 
  ACTIVITATI CARE NU SUNT ELIGIBILE ESTE MENTIONAT : 
  " LUCRARI DE ACTIVITATI CIVILE CARE DEPASESC 10 % DIN 
  COSTUL TOTAL AL PROIECTULUI " . 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului sunt 
acceptate cheltuieli de lucrări civile (reabilitare, 
amenajare, reamenajare, modernizare, igienizare, 
îmbunătăţire) dacă acestea nu depăşesc  10 % din 
valoarea totală a proiectului. 
 



 

  LA CE ACTIVITATI VA REFERITI ? 
  MULTUMESC. 
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Bună ziua,  Referitor la Programul PHARE 2004-2006 - Proiecte 
servicii sociale, aş dori să vă întreb dacă, Direcţia de servicii sociale 
din cadrul unui Consiliu Local Municipal, ar putea depune un proiect 
ce vizează înfiinţarea unui birou de informare cu caracter social, 
având în vedere faptul ca, direcţia noastră este în curs de 
acreditare? 
  
                                                              Cu mult respect, 
                                                                  Moisei Dalia 
 
 

Dacă până la data limită de depunere a proiectelor, 
respectiv 29 septembrie 2006, obţineţi acreditarea, 
puteţi depune proiecte de servicii sociale pentru 
această Linie bugetară PHARE/ 2004/016-772.04.02 
– Servicii Sociale. 
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Vă scriu din partea unui ONG din Constanţa, Fundaţia Baylor-
Marea Neagră. Avem câteva întrebări legate de proiectul PHARE 
2004/ 016-772.04.02- schema de finantare nerambursabilă servicii 
sociale. 
Suntem conştienţi că aplicanţii pot fi doar DGASPC-urile locale,   
serviciile publice de asistenţă socială sau instituţiile publice care   
au compartimente de asistenţă socială. Am contactat DGASPC-ul 
din  Constanţa cu care avem un protocol de colaborare pentru a 
evalua posibilitatea de a aplica pentru aceste fonduri. 
  Din discuţiile avute cu ei s-au evidenţiat mai multe întrebări. 
Noi suntem un ONG care suntem acreditaţi ca furnizor de servicii   
sociale, pe  două timpuri de servicii sociale: centru de consiliere   
pentru familie şi copil şi centru rezidenţial pentru copii. Noi am fi   
interesaţi ca să fim parteneri împreună cu DGASPC pe un proiect 
de  apartamente protejate. În ghidul aplicantului nu reiese clar dacă 
este  nevoie să avem acreditare şi pe acest tip de serviciu, ţinând 
cont de faptul că este un tip de serviciu pe care nu l-am dezvoltat 
până acum,  sau această acreditare se poate obţine după ce 
proiectul a fost  declarat câştigător. 
  Apoi o altă întrebare ţine de continuarea acestui proiect. Proiectul  
trebuie să conţină şi o declaraţie de asigurare de fonduri pentru  
continuarea proiectului pe o perioada de cel puţin 3 ani de la  
încheierea finanţării nerambursabile. Aceasta declaraţie poate fi 
dată  şi de unul din partenerii din proiect sau trebuie neapărat să 
aparţină  solicitantului, adică DGASPC? 
Vă mulţumim, 
 

 
- 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. 

 
În vederea asigurării sustenabilităţii proiectului se 
solicită declaraţia privind asigurarea fondurilor 
necesare continuării proiectului pentru o perioadă de 
cel puţin 3 ani de la încheierea finanţării 
nerambursabile,  declaraţie completată şi semnată de 
solicitantul fondului nerambursabil, respectiv 
DGASPC Constanţa. 
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Stimată doamnă /stimate domn, 
 
Având în vedere că Serviciul public local de asistenţă socială din 
subordinea Consiliului local Deva intenţionează să depună un 
proiect pentru Programul PHARE 2004-2006 - Coeziune economică 
şi socială, Schema de finanţare nerambursabilă pentru servicii 
sociale (linia bugetara PHARE/2004/016-772.04.02) pentru servicii 
sociale cu caracter primar (activităţi de informare privind drepturile 
de protecţie socială), vă rugăm să ne precizaţi dacă în acest 
caz este eligibila achiziţionarea unui nr. de trei info chioşcuri (cu 

 
Dacă achiziţia este justificată şi contribuie la 
implementarea proiectului de servicii sociale propus, 
atunci se consideră ca fiind o cheltuială eligibilă. 
 



 

soft-ul aferent). 
Vă mulţumim. 
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        Una din condiţiile privind eligibilitatea constă în prezentarea 
unei copii legalizate după Certificatul de acreditare sau Decizia de 
acreditare, după caz, atât a Furnizorului de Servicii Sociala cât şi a 
partenerilor, eliberată de Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi 
Familie. 
        Având în vedere că termenul privind acreditarea furnizorilor de 
servicii sociale s-a prelungit până la data de 31 decembrie 2006, 
putem îndeplini calitatea de solicitant în cadrul Programului PHARE 
2004-2006 Coeziune Economică şi Socială - Proiecte Servicii 
Sociale ? 
         
Menţionăm că scopul proiectului pe care îl avem în vedere este de a 
crea o reţea de servicii socio-medicale de îngrijire la domiciliul unor 
persoane vârstnice defavorizate. Grupul ţintă îl va constitui 
persoane vârstnice, cu venituri mici,dependente parţial fizic. Acestor 
persoane li se va oferi săptămânal pachete cu alimente, 
medicamente, vor beneficia de  serviciile medicale a doi medici, 
ajutor la domiciliu din partea unor asistenţi la domiciliu în vederea 
înlăturării efectelor de marginalizare sau excludere socială. 
Asistenţii la domiciliu vor fi persoane pregătite profesional şi vor fi 
încadrate în muncă cu contract pe perioadă determinată. 
 

- 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. 

 
 
Menţionăm că această acreditare trebuie obţinută 
până la data limită de depunere a proiectelor, 
respectiv 29 septembrie 2006. 
  

 
 
 
 
 
49 

1. În Ghidul Solicitantului pentru proiectele de servicii sociale se 
specifică la documentele care vor fi cerute in cazul in care pre-
propunerea este selectată, despre un certificat ROLEG emis de 
Registrul Comerţului. În cazul în care solicitantul este o autoritate 
publică - Consiliul Local, ce document înlocuieşte acest certificat 
care nu se aplică autorităţilor locale?  
2. Sunt eligibile costurile pentru reabilitarea unei clădiri în care să 
funcţioneze un serviciu social? 
3. Data obţinerii acreditării trebuie să fie anterioară depunerii 
proiectului sau poate fi obţinută până în momentul în care se solicită 
documentul care atestă acreditarea?  
4. La pagina 10 din Ghidul solicitanţilor, varianta în română, se 
specifică că nu sunt eligibile lucrări de activităţi civile care depăşesc 
10% din costul total al proiectului? La ce se referă aceste lucrări de 
activităţi civile?  
5. Partenerii solicitantului trebuie de asemenea să fie acreditaţi ca 
furnizori de servicii sociale chiar dacă nu realizează în cadrul 
proiectului activităţi de furnizare de servicii sociale? 

1. Certificatul constatator ROLEG se solicită atât 
pentru solicitanţi cât şi pentru parteneri atestând 
existenţa instituţiei sau a organizaţiei. 
 
2. Conform prevederilor Ghidului Solicitantului sunt 
acceptate cheltuieli de lucrări civile (reabilitare, 
amenajare, reamenajare, modernizare, igienizare, 
îmbunătăţire) dacă acestea nu depăşesc  10 % din 
valoarea totală a proiectului. 
 
3. Cu condiţia ca până la data limită de depunere a 
proiectelor, respectiv 29 septembrie 2006, să obţineţi 
acreditarea. 
 
4. Idem ca la întrebarea 2. 
 
5.Conform prevederilor Ghidului Solicitantului, 
secţiunea 2.1.2 Parteneriate şi eligibilitatea 
partenerilor, partenerii trebuie să îndeplinească 
aceleaşi criterii de eligibilitate ca şi solicitanţii. 
Deci toţi furnizorii de servicii sociale care participă la 
această schemă de finanţare trebuie să fie acreditaţi. 
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Fundaţia Hand of Help Botoşani cu sediul în Botoşani, 
reprezentata prin director economic Ec. Corneliu Ursulica, solicita 
informaţii suplimentare în legătură cu Schema de finanţare din 
cadrul Programului PHARE 2004 Coeziune Economică şi 

 RĂSPUNS IDEM PUNCTUL 3 
 
 



 

Socială - Dezvoltarea resurselor umane: ”Licitaţia Dezvoltarea 
serviciilor sociale”, linia de buget PHARE/2004/016-772.04.02: 

 
Fundaţia Hand of Help Botoşani - potenţial partener în parteneriat 
public-privat la aceasta licitaţie şi beneficiar; 
 
Proiect: transformarea centrului de tip rezidenţial în centru de tip 
familial, prin remodelarea construcţiei existente; 
 
Întrebare: În cadrul bugetului proiectului la capitolul 3. 
Echipamente şi bunuri, poziţia 3.5 Altele(vă rugăm să 
specificaţi) se pot cuprinde ca şi cheltuieli eligibile următoarele 
categorii de cheltuieli ?: 
 

1. Achiziţia şi montaj geamuri termopan ; 
2. Achiziţia şi montaj uşi interior ; 
3. Achiziţia şi montaj materiale pentru instalaţii sanitare, 

electrice, termice(ţevi, racorduri, calorifere etc.) ; 
4. Achiziţia şi montaj obiecte sanitare pentru băi şi 

bucătării; 
5. Achiziţia de pardoseli: parchete, gresii, faianţa etc. 
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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 vă rugăm 
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 permisa pentru maximum 30% din valoarea totala a 
proiectului”.  
Întrebarea este: Sub contractarea se refera 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 respectata procedura 
specificată in programul de finanţare sau se pot folosi 
contractele deja încheiate cu furnizorii de produse 
alimentare, contracte încheiate in conformitate cu 
prevederile legale privind achiziţia de produse?  

4. Funcţionarii publici pot fi plătiţi pe acest proiect ?  
 

- 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 prevăzută 
în Ghidul Solicitantului.  

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

- În conformitate cu prevederile legale privind 
statutul funcţionarilor publici, aceştia nu pot fi 
plătiţi în cadrul acestor programe. 
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Vă adresez acest e-mail pentru a afla în ce măsură o Biserică poate 
beneficia de aceasta schemă de finanţare. Această biserică se află 
în Com. Siliştea Gumeşti, jud. Teleorman şi doreşte obţinerea de 
fonduri pentru repararea acoperişului sălii de mese care a ars în 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului, 
secţiunea 2.1.2, paragraful privind partenerii 
furnizorilor de servicii sociale, biserica pe care o 
amintiţi în e-mail-ul dvs. poate să fie partener, cu unul 



 

urma unui incendiu şi renovarea câtorva clădiri în ideea folosirii 
acestora drept adăpost pentru persoanele nevoiaşe. 
În speranţa unui răspuns din partea Dvs. vă asigur de întreaga mea 
consideraţie. 
  
Alina Caldararu 

din furnizorii de servicii sociale prezentaţi în 
secţiunea 2.1.1,  pentru accesarea de fonduri 
nerambursabile în vederea dezvoltării unui proiect de 
servicii sociale doar dacă are constituită o structură 
(compartiment, serviciu) de servicii sociale şi este 
acreditată conform legislaţiei în vigoare. 
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Stimată doamnă / domnule, 
  
Prin prezenta vă rog să aveţi amabilitatea de a-mi comunica site-ul 
pe care pot găsi întrebările şi răspunsurile aferente Programului 
PHARE 2004/016 - 772.04.02. Vă mulţumesc.  
 Cu stima 
Gabriela Toma 
DGASPC Brasov 

Site-ul pe care puteţi găsi întrebările şi răspunsurile 
aferente Programului PHARE 2004/016 - 772.04.02 
Servicii Sociale  este: 
http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp 
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Mă numesc Magdalena Colceriu, şef serviciu Monitorizare în cadrul 
Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş. 
Vă rog să mă sprijiniţi cu o informaţie, referitoare la programul 
PHARE 2004 Coeziune Economică şi Socială, şi anume m-ar 
interesa o definiţie cât  mai  exactă pentru "activităţi civile". 
 
Vă mulţumesc foarte mult ! 

 
Prin  lucrări civile se înţeleg lucrări de reabilitare, 
amenajare, reamenajare, modernizare, extinderi, 
igienizare, îmbunătăţire  şi acestea nu pot depăşi 10 
% din valoarea totală a proiectului pentru a fi eligibile.  
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Bună ziua, 
  
Pentru Programul PHARE 2004 - 2006 Coeziunea Economică şi 
Socială - Proiecte Servicii Sociale - Linia bugetară 
PHARE/2004/016-772.04.02 am avea o întrebare: cheltuielile 
aferente lucrărilor de reamenajare a unui spaţiu ( lucrări ce ar 
fi necesare pentru realizarea activităţilor din cadrul unui proiect) sunt 
considerate cheltuieli eligibile?  
  
Vă mulţumim. 
Gabriela Sav, Hunedoara 

 
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. 
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Stimată/e doamnă/domn, 
 
În cadrul programului de finanţare PHARE CES 2004-2006 – 
Servicii Sociale , DGASPC Călăraşi, unitate subordonată Consiliului 
Judeţean Călăraşi, intenţionează să depună un proiect privind 
înfiinţarea unui serviciu de primire în regim de urgenţă a copiilor 
abandonaţi.  
Proiectul are printre activităţi construirea unui spaţiu de primire 
(căsuţa din material uşor) pentru 12 copii.  
Aş dori să-mi comunicaţi dacă valoarea construcţiei şi dotarea 
acestui spaţiu trebuie să se încadreze în 30 % din valoarea 
proiectului aşa cum se specifică în valoarea maximă pentru sub 
contractare şi ce anume se încadrează în acel maxim de 10 % - 
prevăzut la activităţi civile. 
 
Vă mulţumesc anticipat, 
 
Daniel STEFAN 

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 
lucrări de reabilitare, amenajare, reamenajare, 
modernizare, extinderi, igienizare, îmbunătăţire. 
 
Menţionăm de asemenea, că activităţile legate de 
realizarea de construcţii noi nu sunt eligibile. 
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Este cheltuială eligibilă cumpărarea unei clădiri care va funcţiona ca 
şi cantină socială?  
2. Cantina socială intră la servicii sociale cu caracter primar? 
(Solicitantul este APL - compartimentul de asistenţă socială din 
cadrul administraţiei publice locale). 
  
Vă mulţumesc. 
Nicoleta Pricope  

Achiziţionarea de clădiri / spaţiu este o cheltuială 
eligibilă dar numai în cazul în care este strict 
necesară pentru implementarea directă a proiectului, 
caz în care proprietatea trebuie să fie transferată 
beneficiarilor finali şi/sau partenerilor locali, cel mai 
târziu la sfârşitul proiectului.  
 
- Conform prevederilor Ordonanţei Guvernului 86 / 

2004 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei nr. 68 / 2006 privind serviciile sociale 
şi prevederilor Ghidului Solicitantului - cantina 
socială poate fi considerată un serviciu cu 
caracter primar şi constituie o activitate eligibilă 
pentru a primi finanţare nerambursabilă. 
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Stimată Doamnă/Stimate Domn, 
  
În vederea accesării programului PHARE 2004-2006 Coeziune 
Economică şi Socială - Proiecte Servicii Sociale, vă adresăm 
următoarele întrebări:  
  
 
1. Sunt eligibile costurile aferente construcţiei unui Centru de zi 
pentru femeile victime ale violenţei domestice?  
  
2. Dacă răspunsul este afirmativ în ce linie bugetară putem încadra 
aceste costuri?  
  
3.  În cazul în care răspunsul la întrebarea 1 este negativ, dar 
construcţia este absolut necesară pentru implementarea proiectului, 
costul pentru achiziţionarea acestei clădiri+teren, va fi considerat 
cost eligibil şi la ce linie bugetara îl încadrăm? Ce însemna 
,,proprietatea trebuie să fie transferată beneficiarilor finali şi / sau 
partenerilor locali? (Caz concret: Solicitant: Consiliul Local, 
Partener: ONG, Beneficiari finali: femeile victime ale violenţei 
domestice). 
  
  
Cu stima,  
Marinescu Mihai 

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. 
 
Achiziţionarea de clădiri / spaţiu este o cheltuială 
eligibilă dar numai în cazul în care este strict 
necesară pentru implementarea directă a proiectului, 
caz în care proprietatea trebuie să fie transferată 
beneficiarilor finali şi/sau partenerilor locali, cel mai 
târziu la sfârşitul proiectului pentru a deservi 
beneficiarii direcţi pe o perioadă mai lungă de 3 ani.  
Toate detaliile legate de transfer vor fi prevăzute 
foarte clar în contractul de parteneriat, cât şi în 
contractul de finanţare. 
 
La cazul concret prezentat de dumneavoastră 
clădirea şi terenul achiziţionat pot fi transferate 
partenerului local sau pot rămâne în patrimoniul 
consiliului local deoarece beneficiarii finali sunt 
consiliul local şi partenerii acestuia iar femeile victime 
ale violenţei domestice sunt beneficiari direcţi. 
 
Această cheltuială se poate înscrie la linia bugetară 6 
„Altele”, sub-punctul 6.3, respectiv „alte costuri direct 
legate de activităţile proiectului, care nu sunt incluse 
în liniile de buget de mai sus, sunt justificate 
corespunzător şi nu sunt total sub-contractate. 
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Ne permitem să vă deranjăm cu o întrebare legată de propunerile 
de proiecte care pot fi făcute în cadrul Programului PHARE 2004 
"Servicii Sociale". La capitolul 2.1.1. Eligibilitatea solicitanţilor), 

 
Documentele solicitate pentru a face dovada 
acreditării sunt: copie legalizată după certificatul 



 

condiţia pentru ca o instituţie să poată fi solicitant este ca aceasta 
să fie acreditată conform legislaţiei în domeniu ca furnizor de 
servicii.  
Instituţia noastră a depus dosarele în vederea acreditării, dar până 
în prezent nu au fost încă efectuate vizitele din partea DMSSF. 
Este suficient un document emis de DMSSF care să facă dovada 
depunerii actelor necesare acreditării sau trebuie neapărat să avem 
eliberat certificatul de acreditare ?   
Aşteptăm răspunsul dumneavoastră cât mai curând. 
Vă mulţumim anticipat. 
Cu stima, Mihaela Ştefănescu 
Serviciul Monitorizare 
 
 
 

de acreditare sau după decizia de acreditare atât 
a solicitantului cât şi a partenerilor acestuia. 
 
Menţionăm că acreditarea trebuie obţinută până cel 
mai târziu 29 septembrie 2006, data limită de 
depunere a proiectelor. 
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Buna ziua,  
  
Vă rog să-mi spuneţi dacă solicitanţii pot fi şi ONG-urile acreditate 
ca furnizor de servicii sociale şi dacă există o altă pagina de 
web unde se pot vizualiza întrebările puse de alţi solicitanţi şi 
răspunsurile date de dumneavoastră referitor la această schemă de 
finanţare. Vă mulţumesc anticipat,  
  
Claudia Chirila 
 

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. 

 
Organizaţiile neguvernamentale pot participa la 
această schemă de finanţare în calitate de partener. 
 
Site-ul pe care puteţi găsi întrebările şi răspunsurile 
aferente Programului PHARE 2004/016 - 772.04.02 
Servicii Sociale  este: 
http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp 
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Bună ziua! 
 
În legătura cu Programului PHARE 2004 "Coeziune Economică şi 
Socială / Dezvoltarea Resurselor Umane - Servicii Sociale", dorim 
să vă întrebam dacă achiziţionarea de instalaţii sanitare, 
calorifere, panouri pentru recompartimentat - pentru un centru - 
sunt considerate dotări şi pot fi incluse în buget în linia 
aferenta dotărilor? 
 
Vă mulţumim 

Dacă achiziţionarea elementelor pe care le-aţi 
prezentat  nu include şi montarea acestora pot fi 
considerate dotări şi pot fi trecute la linia bugetară 3, 
punctul 3.5 „ Altele”. 
 
Dacă odată cu achiziţionarea aveţi şi cheltuieli de 
montaj, aceasta intră la categoria sub-contractare şi 
va fi prinsă la linia bugetară 6, punctul 6.3 „alte 
costuri direct legate de activităţile proiectului, care nu 
sunt incluse în liniile de buget de mai sus, sunt 
justificate corespunzător şi nu sunt total sub-
contractate”. 
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Bună ziua. 
  
 Vă scriem din partea DGASPC Sibiu (Serviciul Programe Proiecte) 
cu rugămintea de a ne răspunde la următoarele întrebări: 
1. Referitor la 2.1.4 din Ghidul solicitantului, se menţionează 
următoarele: costurile direct eligibile pt. a fi eligibile trebuie "să fie 
suportate de solicitanţi sau partenerii acestora pe toată durata de 
implementare a proiectului", iar la sfârşitul paragrafului se 
menţionează  "costurile suportate de către asociaţii solicitantului nu 
sunt considerate costuri eligibile (cu excepţia costurilor de diurnă şi 
transport)".  
Întrebarea noastră este dacă partenerul poate suporta 
cofinanţarea proiectului (şi în ce condiţii) şi la ce se referă 
termenul "asociaţii" din cele menţionate anterior. 
2.Referitor la sustenabilitatea proiectului, dorim să ştim dacă sunt 
condiţii din partea finanţatorului referitoare la proprietarul 
serviciului nou creat, la sfârşitul perioadei de implementare a 
proiectului. 
3. Am dori să ştim dacă costurile aferente lucrărilor de 
amenajare, reabilitare (reparaţii) sunt eligibile. 
4. În concordanţă cu Planul de restructurare/închidere a instituţiilor 
de tip rezidenţial pentru persoanele cu handicap al DGASPC Sibiu, 
am dori să ştim dacă cumpărarea unui imobil pt. a fi amenajat ca 
şi locuinţă protejată, este eligibilă, acest lucru fiind necesar 
pentru implementarea directă a proiectului. În această situaţie 
proprietar ar fi în mod direct Consiliul Judeţean/DGASPC Sibiu (care 
este şi beneficiarul final al proiectului).  
  
Şef Serv. Programe, Proiecte, DGASPC Sibiu 
Sorina Corman  
 

- Conform prevederilor Ghidului Solicitantului, 
respectiv „Mărimea finanţării nerambursabile”, 
paragraful referitor la cofinanţare se menţionează că  
„Diferenţa, respectiv cei 10 % sau 20 %, trebuie 
finanţată din resursele proprii ale solicitantului 
sau partenerilor sau din alte surse, decât cele ale 
Comisiei Europene sau ale Fondului European de 
Dezvoltare.  
Cofinanţarea solicitanţilor trebuie să fie numai în 
numerar.” 
 
Asociaţii solicitantului sunt partenerii acestuia. 
 
- Proprietarul serviciului social nou creat este 

furnizorul de servicii sociale sau partenerul 
acestuia. 

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

 
- Achiziţionarea de  clădiri / spaţiu este o 

cheltuială eligibilă dar numai în cazul în care 
este strict necesară pentru implementarea 
directă a proiectului, caz în care proprietatea 
trebuie să fie transferată beneficiarilor finali 
şi/sau partenerilor locali.  

În cazul dumneavoastră  imobilul poate rămâne în 
proprietatea consiliului judeţean. 
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Stimaţi domni, 
Conform Ghidului Solicitantului pentru selecţia de proiecte Servicii 
Sociale, solicitanţii pot fi "- direcţiile generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului de la nivelul consiliilor judeţene;  - serviciile 
publice de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul 
consiliilor locale şi   - instituţii publice care au compartimente de 
asistenţă socială ". 
  
Vă rugăm să ne precizaţi dacă un Consiliu Judeţean poate fi 
solicitantul şi beneficiarul unui proiect, în cadrul acestei licitaţii.  
În lista documentelor suport pentru selecţia provizorie a propunerilor 
de proiect este inclusă, la pct. 7 copia legalizată după Certificatul de 
acreditare sau Decizia de acreditare, a furnizorului de Servicii 
sociale şi a partenerilor acestuia.  Consiliul Judeţean, ca instituţie , 
nu deţine acest Certificat deoarece nu furnizează servicii sociale în 
mod direct ci prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială. Deci, 
putem considera că un Consiliu Judeţean nu poate fi 
solicitantul în cadrul acestei licitaţii ci doar Direcţia Generală 

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. 

 
Deci, cum bine aţi precizat numai Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială din cadrul 



 

de Asistenţă Socială? 
  
Aşteptăm răspunsul dvs. 
 Cu stimă, 
Otilia Moruzi 
Consilier Integrare Europeană  

Consiliului judeţean poate fi solicitant direct 
pentru această licitaţie. 
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Bună ziua,  
  
Mă puteţi lămuri la ce linie bugetară se pot încadra cheltuielile de 
construcţii (reabilitări clădiri, amenajare pe verticală a teritoriului).  
  
Vă mulţumesc,  
  
Claudia Chirila 

În primul rând, doresc o clarificare asupra sintagmei 
„amenajare pe verticală a teritoriului”. Ce se înţelege 
prin aceasta ?  
 
Dacă înseamnă construcţie nouă, activitatea privind  
realizarea de construcţii noi nu este eligibilă. 
 
Dacă este vorba de achiziţionarea unei clădiri / spaţiu 
aceasta este o cheltuială eligibilă dar numai în cazul 
în care este strict necesară pentru implementarea 
directă a proiectului, caz în care proprietatea trebuie 
să fie transferată beneficiarilor finali şi/sau 
partenerilor locali, cel mai târziu la sfârşitul proiectului 
pentru a deservi beneficiarii direcţi pe o perioadă mai 
lungă de 3 ani.  
Toate detaliile legate de transfer vor fi prevăzute 
foarte clar în contractul de parteneriat, cât şi în 
contractul de finanţare. 
 
Cheltuielile privind lucrările civile sunt eligibile dacă 
nu depăşesc 10 % din costul total al proiectului şi 
reprezintă activităţi de reabilitare, amenajare, 
reamenajare, modernizare, extinderi, igienizare, 
îmbunătăţire. Aceste cheltuieli se pot înscrie la linia 
bugetară 6 „Altele”, sub-punctul 6.3, respectiv „alte 
costuri direct legate de activităţile proiectului, care nu 
sunt incluse în liniile de buget de mai sus, sunt 
justificate corespunzător şi nu sunt total sub-
contractate. 
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Vă rugăm să ne precizaţi dacă în cadrul schemei de finanţare 
PHARE/2004/016-772.04.02, număr de referinţă: proiect nr.02, 
D.G.A.S.P.C poate lua în considerare introducerea în buget a unor 
lucrări de reparaţii curente şi igienizări şi dacă cheltuielile cu acestea 
sunt eligibile pe proiect. Locaţia propusă de instituţia noastră pentru 
proiect ocazionează o serie de lucrări minimale pentru amenajare. 
Solicităm aceasta, întrucât în anexa B - Buget, nu mai există, ca la 
alte scheme de finanţare la linia bugetara 6, posibilitatea includerii 
costurilor cu reparaţiile. 
Vă mulţumim anticipat pentru răspuns. 
  

Cheltuielile privind lucrările civile sunt eligibile dacă 
nu depăşesc 10 % din costul total al proiectului şi 
reprezintă activităţi de reabilitare, amenajare, 
reamenajare, modernizare, extinderi, igienizare, 
îmbunătăţire. Aceste cheltuieli se pot înscrie la linia 
bugetară 6 „Altele”, sub-punctul 6.3, respectiv „alte 
costuri direct legate de activităţile proiectului, care nu 
sunt incluse în liniile de buget de mai sus, sunt 
justificate corespunzător şi nu sunt total sub-
contractate. 
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Am o întrebare legată de Programul PHARE, Proiecte Servicii 
Sociale. În comună există o clădire, care dorim să o modernizăm 
pentru un centru de îngrijire a vârstnicilor.  
  
Întrebarea mea este, dacă lucrările de renovare şi modernizare a 

Cheltuielile privind lucrările civile sunt eligibile dacă 
nu depăşesc 10 % din costul total al proiectului şi 
reprezintă activităţi de reabilitare, amenajare, 
reamenajare, modernizare, extinderi, igienizare, 
îmbunătăţire.  



 

clădirii este cost eligibil în acest program? Dacă da, valoarea totală 
se poate considera eligibil a devizului general din studiu de 
fezabilitate, sau numai unele părţi? (precizaţi vă rog, care capitole, 
dacă nu este eligibil toată valoarea) 
  
O altă întrebare a mea este: am înţeles, că solicitant eligibil este 
numai o instituţie administrativă. Astfel Solicitantul ar fi Consiliul 
Local, dar noi considerăm mai eficient, dacă responsabilul acestei 
proiecte în viitor ar fi Organizaţia Micro regională, care a derulat 
programe asemănătoare. În conducerea acestei organizaţii face 
parte şi Consiliul Local.  
În acest caz ce propuneţi pentru organigrama proiectului din cadrul 
programului? 
  
Vă mulţumesc anticipat! 
  
Cu stimă, 
Haba Tünde 
 

 
Menţionăm că cheltuielile privind studiile de 
fezabilitate nu sunt costuri eligibile pentru 
această schemă de finanţare nerambursabilă. 
 
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. 

 
În consecinţă, orice altă propunere a 
dumneavoastră nu este eligibilă. 
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 În  vederea accesării programului PHARE 2004-2006 Coeziune 
Economică şi Socială - Proiecte Servicii Sociale, vă adresăm 
următoarele  întrebări:  
    
    1. Sunt eligibile costurile aferente construirii unui Centru de zi  
pentru femeile victime ale violenţei domestice?  
    
  2. Dacă răspunsul la întrebarea 1 este afirmativ în ce linie bugetară  
putem încadra aceste costuri?  
    
  3. În cadrul activităţilor pentru dezvoltarea de servicii sociale  
(lucrări, publicaţii, etc.) sub contractarea este permisă pentru maxim  
30%  din valoarea totală a proiectului? 
    
  4.Ce înseamnă ,,proprietatea trebuie să fie transferată 
beneficiarilor finali şi/sau partenerilor locali? (Caz concret: Solicitant: 
Consiliul Local, Partener: ONG, Beneficiari finali: femeile victime ale 
violentei domestice). 
    
  5.Ce se înţelege prin lucrări de activităţi civile? (pag. 10 din  
Ghidul Solicitantului) 
    
  6. Primăriile de Comune care au un compartiment de Protecţie 
Socială, Autoritate Tutelară, Asistenţă Socială, şi un singur angajat 
în domeniul serviciilor sociale sunt eligibile? Ce documente privind  
acreditarea acestui compartiment în furnizarea serviciilor sociale ar 
trebui să prezinte Consiliul Local? 
    

- 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. 
 
Conform prevederilor Ghidului Solicitantului 
paragraful privind „ Tipurile de activităţi care nu sunt 
eligibile”  această activitate, respectiv sub 
contractarea, nu este eligibilă dacă depăşeşte 30 % 
din valoarea totală a proiectului. 
 
Achiziţionarea de clădiri / spaţiu este o cheltuială 
eligibilă dar numai în cazul în care este strict 
necesară pentru implementarea directă a proiectului, 
caz în care proprietatea trebuie să fie transferată 
beneficiarilor finali şi/sau partenerilor locali, cel mai 
târziu la sfârşitul proiectului pentru a deservi 
beneficiarii direcţi pe o perioadă mai lungă de 3 ani.  
Toate detaliile legate de transfer vor fi prevăzute 
foarte clar în contractul de parteneriat, cât şi în 
contractul de finanţare. 
 
La cazul concret prezentat de dumneavoastră 



 

  7. Se poate acorda finanţare pentru dotarea unui Centru de 
îngrijire pentru vârstnici în condiţiile în care acest centru a fost 
construit  din fonduri alocate de Ambasada Americii?  
Menţionăm că fondurile alocate au fost numai pentru realizarea 
construcţiei, dotarea urmând a fi realizată din alte surse. 
    
  Mulţumim! 
    
  Cu stimă, 
    
  Consilier Marinescu Mihai 

clădirea şi terenul achiziţionat pot fi transferate 
partenerului local sau pot rămâne în patrimoniul 
consiliului local deoarece beneficiarii finali sunt 
consiliul local şi partenerii acestuia iar femeile victime 
ale violenţei domestice sunt beneficiari direcţi. 
 
Primăriile de comune care au compartimente de 
asistenţă socială pot depune proiecte de servicii 
sociale, pentru programul PHARE 2004-2006 
Coeziune Economică şi Socială - Proiecte Servicii 
Sociale, dacă sunt  acreditate pentru serviciul social 
pe care doresc să-l dezvolte. 
 
Conform prevederilor Ghidului Solicitantului 
paragraful privind „ Costuri directe eligibile” -  
costurile de achiziţie pentru echipamente şi servicii, 
dacă acestea corespund preţurilor pieţei şi dacă sunt 
necesare pentru realizarea activităţilor propuse - sunt 
considerate cheltuieli eligibile. 
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Bună ziua, 
  
Revenim din nou cu rugămintea de a ne răspunde la următoarele 
întrebări: 
 - Cine trebuie să fie beneficiarul final al serviciului pentru care se 
depune proiect? 
- Unităţile medico sociale acreditate pot fi solicitanţi? 
- Dacă unităţile medico sociale nu pot fi solicitanţi, atunci pot depune 
proiect ca partener al DGASPC? 
 Serviciul Programe Proiecte 

Beneficiarul final al proiectului este fie solicitantul 
direct, fie partenerul local al acestuia. 
 
Unităţile medico sociale acreditate pot fi solicitanţi 
dacă au dezvoltate compartimente de asistenţă 
socială, conform prevederilor Ghidului Solicitantului 
paragraful 2.1.1 „Eligibilitatea solicitanţilor”.  
 
Unităţile medico sociale acreditate pot fi şi parteneri 
ai DGASPC în cadrul proiectelor de servicii sociale. 
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Vă rugăm să ne spuneţi şi nouă unde putem vizualiza întrebările şi 
răspunsurile puse de solicitanţi, întrucât la pagina trecută în ghid nu 
se regăsesc. Vă mulţumesc anticipat. 
Claudia Chirila 

Site-ul pe care puteţi găsi întrebările şi răspunsurile 
aferente Programului PHARE 2004/016 - 772.04.02 
Servicii Sociale  este: 
http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp 
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Care este data limită de depunere a dosarelor. 
Pentru reabilitarea unei clădiri care să ofere consiliere pentru 
grupurile vulnerabile din comună este nevoie de studiu de 
fezabilitate? 
După cât timp de la data depunerii pre-propunerii se vor depune 
cererile de finanţare? 

Conform primei pagini a Ghidului Solicitantului, 
precum şi informaţiilor cuprinse în cadrul secţiunii 
2.2.3 „Termenul limită de primire a aplicaţiilor”  
termenul  limită de depunere a proiectelor de servicii 
sociale este 29 septembrie 2006 ora 16:30, ora 
locală. 
 
Realizarea unui studiu de fezabilitate nu este o 
cheltuială eligibilă în cadrul prezentei scheme de 
finanţare Program PHARE 2004/016 - 772.04.02 
Servicii Sociale.  
 
Răspunsul la această întrebare se regăseşte la 
secţiunea 2.5.2 „Graficul de lucru estimativ” unde 
sunt trecute o serie de date orientative pentru 
activităţile Autorităţii Contractante.   

Avem nişte întrebări legate de PHARE 2004-2006 Coeziune 
Economică şi Socială, linia de finanţare destinata serviciilor sociale: 
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1. O Unitate de Asistenţă Medico - Socială / Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu şi care 
este organizată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 412/2003 
care aprobă normele privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea 
unitarilor de asistenţă medico-sociale. ( Menţionăm că Ministerul 
Sănătăţii prin adresa 6533/3.02.2006 a dat aviz favorabil pentru ca 
25 de paturi din cadrul unităţii Medico – Sociale / CIA Sibiu să 
funcţioneze în regim de paturi de asistenţă medico – socială. 
Unitatea de Asistenţă Medico - Socială este un solicitant eligibil 
pentru un proiect PHARE 2004 pentru servicii sociale? 
Unitatea de Asistenţă Socio - Medicală, dacă este un solicitant 
eligibil, poate depune un astfel de proiect în parteneriat cu Consiliul 
Judeţean Sibiu? 
Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu 
poate depune un proiect în parteneriat cu o Unitate de Asistenţă 
Socio - Medicală pentru persoane vârstnice? 
 Cu stimă,  

- Unităţile medico - sociale acreditate pot fi solicitanţi 
dacă au dezvoltate compartimente de asistenţă 
socială, conform prevederilor Ghidului Solicitantului 
paragraful 2.1.1 „Eligibilitatea solicitanţilor”.  
 
Unităţile medico sociale acreditate pot fi şi parteneri 
ai DGASPC din cadrul consiliilor judeţene pentru 
proiectele de servicii sociale. 
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Stimată Doamnă / Domn 
  
 Conform Ghidului Solicitantului, pot aplica Servicii publice de 
asistenţă socială, sau COMPARTIMENTE DE ASISTENŢĂ 
 SOCIALĂ DIN CADRUL CONSILIILOR LOCALE . 
 
În cadrul Primăriei municipiului Gheorgheni avem constitui un astfel 
de Compartiment, însă nu suntem acreditaţi ca furnizori de servicii 
sociale, din motivul că, acreditarea poate fi cerută numai   în cazul 
în care în cadrul Primăriei este constituit un SERVICIU PUBLIC DE 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ. 
În aceste condiţii vă rog să ne transmiteţi dacă Primăria municipiului 
Gheorgheni este solicitant eligibil. 
 Cu stimă. 

 
Compartimentul de asistenţă socială, ca structură 
constituită la nivelul Primăriei municipiului 
Gheorgheni, este eligibil a fi furnizor de servicii 
sociale şi în consecinţă poate fi acreditat conform 
legislaţiei în vigoare ca furnizor pentru serviciile pe 
care le dezvoltă. 
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În legătură cu Programul PHARE 2004-2006 - Servicii Sociale, linia 
bugetară PHARE / 2004/016-772.04.02, vă rugăm, în măsura în 
care acest lucru este posibil, să ne edificaţi asupra următoarei 
probleme: 
- amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copii în curtea interioară a 
unui viitor centru de zi constituie o activitate şi un cost eligibil? 
Cu respect,  
Referent Calu-Mihai Ana-Iuliana 
Primăria Municipiului Galaţi 

 
Amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copii în 
cadrul unui centru de zi poate constitui cost eligibil 
dacă costul cu această activitate nu depăşeşte 10 % 
din costul total al proiectului şi dacă centrul de zi este 
destinat acestor copii. 
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Bună ziua! 
 Vă deranjez cu două întrebări privind programul PHARE 2004-
2006,  Linia bugetară PHARE/2004/016-772.04.02, Număr de 
referinţă: proiect nr. 02, COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ, 
PROIECTE SERVICII SOCIALE: 
1. Costurile sunt eligibile pentru cursuri de pregătire îngrijitori?            
( plata trainerilor de exemplu ) 
2. Ce se înţelege prin "lucrări de activităţi civile"? ( pag. 10, Ghidul 
solicitantului pentru selecţia de proiecte 2004, lucrări de construcţii 
civile?) 

 
- Costurile pentru cursuri de pregătire devin eligibile 
în momentul în care sunt destinate beneficiarilor 
direcţi, respectiv categoriile de persoane şi familii 
aflate în dificultate.  
 
- Conform prevederilor Ghidului Solicitantului sunt 
acceptate cheltuieli de lucrări civile (reabilitare, 
amenajare, reamenajare, modernizare, igienizare, 
îmbunătăţire) dacă acestea nu depăşesc  10 % din 



 

Mulţumesc anticipat, 
Bortnyik Eniko 

valoarea totală a proiectului”. 
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În  legătură cu procedura de aplicare pentru proiectele sociale 
prevăzute în linia bugetară PHARE/2004/016=772.04.02,proiect nr. 
02, vă solicităm următoarele lămuriri: 
1)  Suntem DGASPC Dâmboviţa şi dorim să depunem un proiect 
pentru reinserţie socială a tinerilor care părăsesc sistemul de 
protecţie a copilului şi nu au posibilitatea revenirii în propria familie. 
Partenerul în cadrul proiectului este un ONG care nu  furnizează 
servicii sociale, contribuţia acestuia în proiect fiind  financiară, 
serviciile sociale în cadrul proiectului fiind furnizate de către 
DGASPC. In acest caz ONG-ul  partener trebuie să fie acreditat ca 
furnizor de servicii sociale? 
2) Tot în cadrul acestui proiect, în scopul facilitării accesului la un 
loc de muncă  pentru consilierea profesională şi mediere, un alt 
partener este AJOFM Dâmboviţa. În acest sens şi AJOFM trebuie 
să fie acreditat ca furnizor de servicii sociale? 
Cu deosebita consideraţie, 
Maria Popescu, Biroul Strategii, proiecte, programe 

 
- Conform prevederilor Ghidului Solicitantului, 
secţiunea 2.1.2 „Parteneriate şi eligibilitatea 
partenerilor” aceştia  trebuie să îndeplinească 
aceleaşi criterii de eligibilitate ca şi solicitantul direct. 
 
Dacă AJOFM Dâmboviţa, ca partener într-un proiect, 
oferă servicii de asistenţă socială în conformitate cu  
tipurile de servicii sociale prevăzute în Ordonanţa 68/ 
2003 privind serviciile sociale cu modificările şi 
completările ulterioare, acesta este necesar să se 
acrediteze ca furnizor de servicii sociale pentru acel 
serviciu pe care îl dezvoltă. 

 
 
 
 
 
 
 
76 

Bună ziua! 
  
Mă numesc G.T, Şef Compartiment în cadrul Compartimentului 
Strategii, Programe, Acreditare şi Licenţiere din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov. 
  
Referitor la programul PHARE/ 2004/016 - 772.04.02 CES am 
câteva întrebări privitoare la Ghidul Solicitantului. 
  
1. Privind tipurile de activităţi care nu sunt eligibile ce a dorit 
Autoritatea Contractantă să cuprindă in "lucrări de activităţi civile 
care depăşesc 10% din costul total al proiectului"; în contextul în 
care in Glosarul de termeni " Activităţi" este definit ca "acţiuni/sarcini 
specifice (şi mijloace) care trebuie întreprinse pentru a produce 
rezultate. Ele rezumă ceea ce se va face în proiect? 
  
2. Referitor la punctul 1 din Cap. 2.4 documente de suport pentru 
selecţia provizorie a propunerii de proiect în cazul în care instituţia 
noastră a beneficiat de doua programe PHARE RO 0104.01 - BV 
368 si BV 369 care s-au derulat în perioada 2003 - 2005 vom 
transmite şi o copie după contractele de finanţare şi/ sau alte 
documente referitoare la aceste finanţări? 
  
Cu deosebită stimă. 

 
- Prin  lucrări de activităţi civile se înţeleg lucrări de 
reabilitare, amenajare, reamenajare, modernizare, 
extinderi, igienizare, îmbunătăţire  şi acestea nu pot 
depăşi 10 % din valoarea totală a proiectului pentru a 
fi eligibile.  
Activităţile specifice, respectiv tipurile de servicii 
sociale ce pot fi dezvoltate în cadrul unui proiect sunt 
prevăzute în secţiunea 2.1.3 „Eligibilitatea proiectelor: 
activităţi pentru care poate fi făcută o cerere de 
finanţare nerambursabilă”. 
 
- Dacă finanţarea în cadrul programelor 

menţionate s-a încheiat iar activităţile pe care le 
propuneţi sunt complementare celor finanţate 
anterior este necesară o Declaraţie pe propria 
răspundere prin care solicitantul declară că el şi 
partenerii nu beneficiază în prezent de alte 
fonduri  pentru activităţile propuse în prezenta 
cererea de finanţare nerambursabilă. 

Totodată, menţionăm că sumele de care a beneficiat 
instituţia dumneavoastră pentru derularea de proiecte 
trebuie specificate în cadrul Cererii de Finanţare, 
secţiunea 5, punctul 5.1 „ Finanţări, contracte şi 
împrumuturi obţinute în ultimii 3 ani din partea 
Instituţiilor Europene”. 
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Consiliul Local Galaţi îşi propune să scrie un proiect Complex de 
servicii sociale “Curcubeul” care va răspunde nevoi de 
reintegrare socială şi şcolară a familiilor  şi copiilor aflaţi în dificultate 
prin sprijin şi asistenţă specializată. 
Activităţile pe care le vom derula vor fi :  

 
- Conform prevederilor Ghidului Solicitantului şi ale 
Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile 
sociale cu completările şi modificările ulterioare, 
tipurile de servicii sociale pe care doriţi să le derulaţi 



 

-            consiliere specializată, după şcoală pentru copii care 
traversează perioade de dificultate, 

-            masă caldă,  
-            consiliere socială şi psihologică pentru familie atât în 

cadrul complexului social cât şi la domiciliu,  
-            ajutoare de urgenţă pentru familie,  
-            măsuri de readaptare, recalificare, reorientare 

profesională şi reinserţie socială pentru părinţi 
-            măsuri pentru încurajarea implicării părinţilor în procesul 

educaţional al copiilor 
-            suport, informare, consiliere şi coordonare pentru 

prevenirea oricărei forme de dependenţă 
-            activităţi educative de grup 
-            încurajarea voluntariatului 

 
Am dori să ştim dacă în conformitate cu activităţile pe care urmează 
să le derulam ne încadram la servicii specializate / integrate? 

reprezintă activităţi eligibile în cadrul prezentei 
scheme de finanţare nerambursabilă.  
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Referitor la linia de finanţare pentru dezvoltarea serviciilor sociale, în 
ghidul de finanţare se specifică la pagina 13, secţiunea 2,1,4 ca şi 
costuri neeligibile sunt printre altele:" cumpărări de terenuri sau 
clădiri, cu excepţia cazurilor în care este necesar pentru 
implementarea directa a proiectului, caz în care proprietatea trebuie 
transferată beneficiarilor finali şi / sau partenerilor locali, cel mai 
târziu la sfârşitul proiectului" 
 
Întrebarea noastră este următoarea: 
 
Dacă dorim să înfiinţăm un serviciu absolut necesar având în 
vedere nevoile sociale existente, iar pentru înfiinţarea acestui 
serviciu este necesară cumpărarea unui imobil, există o limită 
maximă din valoarea bugetului care ar trebui alocată? 
 

Achiziţionarea unui imobil este o cheltuială eligibilă 
dar numai în cazul în care este strict necesară pentru 
implementarea directă a proiectului, caz în care 
proprietatea trebuie sa fie transferată beneficiarilor 
finali şi/sau partenerilor locali, cel mai târziu la 
sfârşitul proiectului pentru a deservi beneficiarii direcţi 
pe o perioadă mai lungă de 3 ani.  
Toate detaliile legate de transfer vor fi prevăzute 
foarte clar în contractul de parteneriat, cât şi în 
contractul de finanţare. 
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 Mă numesc Cosmina Badea si sunt Agent de Dezvoltare Locală în 
cadrul primăriei Albota din judeţul Argeş. Pentru a fi sigură că am 
înţeles bine data de depunere a proiectelor pentru Programul 
PHARE 2004-2006- coeziune economică şi socială - proiecte 
servicii sociale, este de 29 sept, nefiind o dată preliminară pentru 
depunerea propunerilor.  
Şi aş mai avea încă o nelămurire grantul va finanţa si construirea de 
clădiri unde se vor desfăşura serviciile sociale, având în vedere că 
dorim construirea unui centru de bătrâni. 
  
Vă mulţumesc. 

- Data de 29 septembrie 2006 ora 16:30 este 
data limită de depunere a proiectelor de 
servicii sociale. 

 
Conform prevederilor Ghidului Solicitantului sunt 
acceptate cheltuieli de lucrări civile (reabilitare, 
amenajare, reamenajare, modernizare, igienizare, 
îmbunătăţire) dacă acestea nu depăşesc  10 % din 
valoarea totală a proiectului”. 
 
Menţionăm că activitatea privind  realizarea de 
construcţii noi nu este eligibilă. 
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Referitor la licitaţia de proiecte din cadrul Programului 
PHARE/2004/016-772.04.02, nr. de referinţă: proiect nr.02, data 
limită 29.09.2006, vă solicităm următoarele clarificări: 
 
1. În ghidul solicitantului se specifică că nu sunt eligibile “ lucrările 
de activităţi civile care depăşesc 10% din costul proiectului”. 

 
Prin lucrări de activităţi civile se înţeleg  
lucrări de reabilitare, amenajare, reamenajare, 
modernizare, igienizare, îmbunătăţire, extindere. 
 
Aceste tipuri de lucrări sunt eligibile dacă nu 



 

Întrebare: La ce se referă aceste activităţi civile? 
 
2. Sunt eligibile costurile privind efectuarea unor lucrări de 
construcţii privind amenajarea, reabilitarea sau reamenajarea 
spaţiilor destinate desfăşurării activităţilor prevăzute în proiect? 
 
3. În ghidul solicitantului se specifică că după selecţia provizorie a 
propunerilor de proiect, se va solicita copie legalizată după 
Certificatul de acreditare sau Decizia de acreditare atât a 
Furnizorului de Servicii Sociale cât şi a partenerilor acestuia. 
Întrebare:Dacă partenerul, ONG din proiect, este acreditat pentru 
furnizarea serviciile sociale prevăzute în proiect, este obligatoriu ca 
şi solicitantul, să fie acreditat? 
Referitor la solicitant facem următoarea precizare:  
- în ghid se specifică că solicitanţii pot fi compartimentele de 
asistenţă socială din cadrul consiliilor locale; aceste compartimente 
nu au personalitate juridică (deci nu pot avea cod fiscal sau cont 
bancar separat), solicitant în acest caz trebuie să fie obligatoriu 
Consiliul local sau Primăria ; aşadar, cum pot fi ele acreditate? 

depăşesc 10 % din valoarea totală a proiectului. 
 
Compartimentul de asistenţă socială, ca structură 
constituită la nivelul Primăriei municipiului 
Gheorgheni, este eligibil a fi furnizor de servicii 
sociale şi în consecinţă poate fi acreditat conform 
legislaţiei în vigoare ca furnizor pentru serviciile pe 
care le dezvoltă. 
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Am dori să ne acordaţi o serie de lămuriri cu privire la conţinutul 
plicurilor depuse iniţial la ADR. 
Astfel, iniţial, plicul trebuia sa conţină, în original şi trei copii, cererea 
de finanţare, pre-propunerea, bugetul, matricea cadru logic, 
descrierea proiectului în limba engleză (anexa F), lista de verificare 
(secţiunea IV) şi declaraţia solicitantului (secţiunea V), urmând ca 
dacă proiectul va fi selectat provizoriu să fie depuse toate actele şi 
anexele menţionate în secţiunea 2.4 a Ghidului de Eligibilitate ? 

În primul rând, doresc să precizez că proiectele de 
servicii sociale nu se depun la ADR –uri, ci la UIP –
urile regionale constituite la nivelul celor 8 regiuni de 
dezvoltare economică.  
Plicul trebuie să conţină, conform prevederilor 
Ghidului Solicitantului următoarele: Cererea de 
finanţare completată care include pre-propunerea, 
lista de verificare (secţiunea IV) şi declaraţia 
solicitantului (secţiunea V), Anexa B – bugetul 
proiectului, Anexa C – matricea cadru logic şi Anexa 
1 din cadrul Anexei F, respectiv Descrierea 
proiectului în limba engleză.  
 
După selectarea provizorie a proiectului celelalte acte 
şi anexe prevăzute în Ghidul Solicitantului vor fi 
solicitate de către Autoritatea Contractantă.   
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Stimate domn / Stimată doamnă, 
  
În cadrul programului PHARE 2004-2006 CES, pentru schema de 
finanţare nerambursabilă pentru dezvoltarea serviciilor sociale, am 
dori să ne precizaţi: 
  
1. pentru un atelier protejat, care sunt costurile maxime admise 
(procentual) pentru dotarea cu echipamente din valoarea totală a 
proiectului ( vezi 2.1.4 Costuri directe eligibile); 
  
2. ce se înţelege prin activităţi civile ( vezi 2.1.3 Eligibilitatea 
proiectelor: activităţi pentru care poate fi făcută o cerere de finanţare 
nerambursabila - Activităţi care nu sunt eligibile)? 
  
Vă mulţumesc anticipat pentru timpul acordat. 
  

 
 
Prin lucrări de activităţi civile se înţeleg  
lucrări de reabilitare, amenajare, reamenajare, 
modernizare, igienizare, îmbunătăţire, extindere. 



 

Cu stimă, 
  
Laurentia Conda 
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Clarificări licitaţie PHARE/2004/16-772.04.02 
proiect nr. 02 : 
  
Întrebare : este necesar ca partenerii de proiect sa fie furnizori 
acreditaţi pentru serviciile sociale la care se referă proiectul ? 
  
Întrebare : este posibil ca în cadrul unei singure cereri de finanţare 
să avem ca obiectiv înfiinţarea a 3 centre ( mici ) specializate, 
pentru furnizarea de servicii de recuperare pentru copii cu handicap, 
în 3 locaţii diferite, urmând a ne încadra în bugetul maxim admis ? 
 

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.  
Menţionăm că 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. 
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Bună ziua! 
 
În legătura cu bugetul pentru proiectele PHARE 2004 - Servicii 
Sociale:  
Vă rugăm să ne comunicaţi dacă membrii echipei de implementare 
(respectiv managerul de proiect, managerul de servicii, 
responsabilul financiar etc.), formată din angajaţii proprii ai 
DGASPC pot fi renumeraţi in cadrul proiectului, complementar cu 
salarizarea primită în cadrul instituţiei. 
În caz de răspuns favorabil, vă rog să ne precizaţi cuantumul 
acestei renumeraţii şi linia bugetară la care trebuie prevăzute aceste 
costuri în cadrul bugetului  proiectului. 
 
Vă mulţumim! 

 
 
În conformitate cu prevederile legale privind statutul 
funcţionarilor publici, aceştia nu pot fi plătiţi în cadrul 
acestor tipuri de programe. 
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Bună ziua 
   
Am înţeles din ghid că acestea sunt singurele documente ce trebuie 
trimise de solicitant la 29 septembrie . Aşa este ?  
  
-- formular cerere finanţare completat 
-- declaraţie de parteneriat 
-- buget 
-- matrice cadru logic 
-- declaraţie solicitant 
  
Absolut toate documentele cerute prin scrisoare după faza de 
preselectare pentru solicitant trebuie depuse şi de fiecare partener ? 
Se poate prezenta de către partener - ONG un raport de audit 
pentru anul 2005 realizat în aprilie 2006 ? Ce este scrisoarea de 
garanţie?  
  
Mulţumesc. 
A. Enache 
 

 
Plicul trebuie să conţină, conform prevederilor 
Ghidului Solicitantului următoarele: 
 
- Cererea de finanţare completată care include 

pre-propunerea, declaraţia de parteneriat, lista 
de verificare (secţiunea IV) şi declaraţia 
solicitantului (secţiunea V),  

- Anexa B – bugetul proiectului,  
- Anexa C – matricea cadru logic şi 
- Anexa 1 din cadrul Anexei F, respectiv 

Descrierea proiectului în limba engleză.  
 
În cadrul secţiunii 2.4 există o serie de documente 
unde se specifică că cerinţa este aplicabilă şi pentru 
partener. 
 

 
 
 



 

 
 


