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                                          MMMIIINNNIIISSSTTTEEERRRUUULLL   MMMUUUNNNCCCIIIIII,,,   FFFAAAMMMIIILLLIIIEEEIII   ŞŞŞIII   EEEGGGAAALLLIIITTTĂĂĂŢŢŢIIIIII   DDDEEE   ŞŞŞAAANNNSSSEEE   

                          
AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL 

SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 
 
 

       Bucureşti, Calea Plevnei, nr. 46-48, sector 1, tel: 3150209, fax: 3150206, e-mail: serviciisociale2006@amposdru.mmssf.ro  
  

 
 

Răspunsuri privind întrebările adresate de către potenţiali solicitanţi Autorităţii de 
Management Program Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane referitor la schema de 
finanţare nerambursabilă PHARE/2006/018-147.04.02 – „Servicii sociale” şi remise spre 

soluţionare Direcţiei strategii, programe de incluziune socială asistenţă socială 
 

 ÎNTREBARE RĂSPUNS 
1. Suntem un ONG acreditat cu servicii sociale primare de 

către Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse vă 
adresăm întrebarea : dacă  suntem eligibili pentru a derula 
un astfel de program  "Coeziune Economică şi Sociala 
Servicii Sociale" ?  
Referent 
Satu Mare Asociaţia Nevăzătorilor din România 
 

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

2. Buna Ziua! 
Aş vrea să mă interesez despre programul Phare social, o 
primărie în care nu este acreditat departamentul social 
poate să depună cerere de finanţare? 
Mulţumesc anticipat răspunsul. 
Puskas Adel Anna 
EU integrációs és információs szakreferens 
referent de integrare şi informare UE 
Comuna Ditrău 
537090 
str. Libertăţii nr. 9. 
Tel/Fax: 0266/353130 
 

Referitor la întrebarea dumneavoastră, conform 
prevederilor Ghidului Solicitantului pentru 
Schema de finanţare nerambursabilă PHARE 
2006, linia de buget Phare 2006 / 018 – 147.04.02, 
număr de referinţă 02, respectiv a secţiunii 2 
„Reguli privind licitaţia” punctul 2.1.1 
„Eligibilitatea solicitanţilor” alin. (1) litera (a) 
sunt eligibili pentru a depune o cerere de finanţare 
structurile din cadrul consiliilor judeţe, consiliilor 
locale (primărie) sau orice instituţie publică cu 
responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, 
acreditate ca furnizor de servicii sociale, 
conform legislaţiei în vigoare. 
În acest sens, dacă departamentul social din 
cadrul primăriei nu a fost acreditat pentru nici un 
tip de serviciu social nu îndeplineşte condiţiile de 
eligibilitate  pentru accesarea fondurilor 
nerambursabile din cadrul acestui  program 
Phare. 
Ca urmare, vă recomandăm să obţineţi 
acreditarea cât mai urgent posibil, având în 
vedere faptul că termenul limită de depunere a 
ofertelor este 7 decembrie 2007. 

3. Stimată Doamnă, Da, conform Anexei B „Bugetul proiectului”, la 
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Avem nevoie să ştim dacă în cadrul acestei scheme de 
finanţare putem depune un proiect în vederea 
reabilitării unei cantine de ajutor social care 
furnizează servicii primare de acordare hrană caldă 
persoanelor defavorizate. 
Având în vedere că valoarea maximă ce poate fi 
solicitată nu este prea mare, ne interesează numai 
reabilitarea şi refacerea circuitelor conform 
standardelor impuse acestor tipuri de servicii. 
De asemenea, dacă suntem SPAS cu statut juridic 
propriu putem depune un asemenea proiect ca atare? 
 
Vă mulţumim, 
Cu stimă 
director SPAS Orăştie 
ec. Graziela Achim 
Vă mulţumim 

prezentul Ghid al Solicitantului, linia de buget 
„Altele” punctul 6.2 „alte activităţi de sub-
contractare” sunt prevăzute  lucrări civile care 
includ reabilitare, modernizare, extensie, 
îmbunătăţire, reparaţii, reamenajări şi altele 
asemenea.  
În conformitate cu prevederile aceluiaşi Ghid al  
Solicitantului pentru Schema de finanţare 
nerambursabilă PHARE 2006, respectiv a 
secţiunii 2 „Reguli privind licitaţia” punctul 2.1.1 
„Eligibilitatea solicitanţilor” alin. (1) litera (a) şi 
lit. (b) sunt eligibili pentru a depune o cerere de 
finanţare „structurile din cadrul consiliilor judeţe, 
consiliilor locale (primărie) sau orice instituţie 
publică cu responsabilităţi în domeniul asistenţei 
sociale, acreditate ca furnizor de servicii sociale, 
conform legislaţiei în vigoare.” 

4. Numele meu este Madelena Tapliga, preşedinte Asociaţia 
pentru Copii şi Tineret "Open Minds" din Târgovişte. 
Misiunea noastră pe scurt este educaţia copiilor. Căutăm 
copii talentaţi pe care să-i promovăm, burse de merit, dar 
avem şi proiecte cu scoli legate de copiii cu Nevoi 
Educative Speciale pe care vrem să-i recuperam, proiect 
privind abandonul şcolar, violenţa din şcoli etc. 
Copiii indiferent de unde vin au şi trebuie să aibă şanse 
egale. 
Noi suntem luaţi în evidenţa Ministerul Educaţiei. 
Noi avem un parteneriat cu primăria pentru o clasă pentru 
servicii după orele de şcoală „After school”. 
  
Am citit apelul lansat de către Ministerul Muncii, Familiei 
şi Egalităţii de Şanse, pentru propuneri de proiecte de 
dezvoltare a serviciilor sociale. 
As dori să ştiu, daca noi ca ONG  putem aplica pentru un 
astfel de proiect?  
Vă mulţumesc, şi aştept răspunsul dvs. 
  
Cu stima, 
Madelena Tapliga 
0723 882573 

În conformitate cu prevederile Ghidului 
Solicitantului pentru Schema de finanţare 
nerambursabilă PHARE 2006, linia de buget 
Phare 2006 / 018 – 147.04.02, număr de referinţă 
02, respectiv a secţiunii 2 „Reguli privind 
licitaţia” punctul 2.1.1 „Eligibilitatea 
solicitanţilor” pot fi eligibile pentru a depune o 
cerere de finanţare următoarele structuri: 

 Direcţiile generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului de la nivelul consiliilor 
judeţene; 

 Serviciile publice de asistenţă socială sau 
compartimentele de asistenţă socială din 
cadrul consiliilor locale sau orice altă 
structură creată la nivelul consiliului local cu 
responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale; 

 Instituţii publice care au constituite 
compartimente / unităţi de asistenţă socială ca 
de exemplu: spitale, şcoli, universităţi, 
penitenciare, poliţie, mitropolii, episcopii. 

 
Ca ONG  puteţi participa la prezenta schemă de 
finanţare în calitate de partener în condiţiile 
prevăzute la punctul  2.1.2 din Ghidul 
Solicitantului, respectiv parteneriatele şi 
eligibilitatea partenerilor.  
 
 
 
 
 
 

5. Bună seara, Referitor la întrebarea dumneavoastră vă 
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Vă rugăm să ne precizaţi care este adresa de la care 
putem descărca Ghidul solicitantului pentru 
proiectele referitoare la Harta serviciilor sociale. 
  
Vă mulţumim, 
  
prof univ dr ing Mircea Ilinca 
 

informăm că adresa unde puteţi găsi Ghidul 
Solicitantului pentru Schema de finanţare 
nerambursabilă PHARE 2006, linia de buget 
Phare 2006 / 018 – 147.04.02, număr de referinţă 
02 este:  
http://www.mmssf.ro/website/ro/amposdru_a.jsp 
 
Referitor la Harta Serviciilor Sociale, aceasta este 
o imagine grafică aflată pe pagina de Web a 
Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de 
Şanse, portalul de asistenţă socială, domeniul 
servicii sociale. 

6. Mă numesc Dorosinca Mihai-Eduard şi sunt preot 
paroh al Parohiei Binecredinciosul Voievod Ştefan cel 
Marte şi Sfânt din Municipiul Iaşi. Parohia noastră face 
parte din Arhiepiscopia Iaşilor, Mitropolia Moldovei şi 
Bucovinei. 

Vă adresez pe aceasta cale o întrebare legată de o 
eventuala participare a noastră la licitaţia privind 
Programul Phare 2004-2006, Coeziune economică şi 
socială, Servicii sociale, schema de finanţare 
nerambursabilă Phare 2006, linia de buget Phare 
2006/018-147.04.02. 

Din documentaţia pusa la dispoziţie de 
dumneavoastră, nu am putut înţelege clar daca Parohia 
noastră poate sau nu participa ca aplicant la aceasta 
licitaţie. Cu alte cuvinte, dorim sa ştim dacă putem fi 
consideraţi eligibili? 

Criteriile dumneavoastră de eligibilitate sunt 
foarte clare şi precise, noi insa nu ştim sigur unde ne 
încadraţi dumneavoastră. Ne-am confruntat în timp cu mai 
multe răspunsuri de la diverşi finanţatori, iar aprecierile 
acestora au fost variate. Acum este ceva diferit, aceasta şi 
deoarece Episcopiile si Mitropoliile sunt eligibile. 

Pentru o informare mai precisă a dumneavoastră, 
vreau să aduc câteva precizări legate de Parohia noastră: 

-- suntem acreditaţi ca furnizori de servicii sociale 
-- am primit răspunsul pozitiv legat de un proiect social 

depus pe Phare transfrontalier CBC 2005; am fost anunţaţi 
că proiectul nostru social ne-a fost acceptat şi că urmează 
să semnam contractul; rezultă deci ca am fost consideraţi 
eligibili pe aceasta componentă Phare 

-- suntem legal constituiţi, avem cod fiscal, conturi bancare, 
statut, sediu etc.  

În speranţa unui răspuns pozitiv, vă asigurăm de 
întreaga noastră consideraţie. 
                        Cu deosebit respect, 
                                                            Paroh, 
                                    Preot Dr. Dorosinca Mihai Eduard  
Parohia Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt 
Strada Aleea Rozelor, nr. 7C, Municipiul Iaşi, Jud. Iaşi 

În conformitate cu prevederile Ghidului 
Solicitantului pentru Schema de finanţare 
nerambursabilă PHARE 2006, linia de buget 
Phare 2006 / 018 – 147.04.02, număr de referinţă 
02, respectiv secţiunea 2 „Reguli privind licitaţia” 
punctul 2.1.1 „Eligibilitatea solicitanţilor” sunt 
menţionate structurile eligibile pentru a depune o 
cerere de finanţare. 
Având în vedere că sunteţi acreditaţi ca furnizori 
de servicii sociale şi sunteţi parte a Mitropoliei 
Moldovei şi Bucovinei îndepliniţi condiţiile de  
eligibilitate pentru a depune o cerere de finanţare.  
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Tel. 0722554842 si 0788554842; Fax. 0332430211 
parohiastefaniana@yahoo.com 
www.parohiastefaniana.ro 

7. Referitor la schema de finanţare nerambursabilă Phare 
2006/018-147.04.02, număr de referinţă 02, vă adresez 
următoarea întrebare: 
- un manager de proiect în cadrul unui proiect 
Phare/2004/016-772.04.02, cu termen de implementare 
ianuarie 2008 poate fi numit manager de proiect in cadrul 
schemei de finanţare Phare 2006/018-147.04.02 ? 
Vă mulţumesc. 
Aurelia Bulgaru, director Direcţia Publică de Asistenţă 
Sociala Hârşova, jud. Constanţa tel. 0241-870.321,  
fax.0241-870.301 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului 
pentru Schema de finanţare nerambursabilă 
PHARE 2006, linia de buget Phare 2006 / 018 – 
147.04.02, număr de referinţă 02, secţiunea 2, 
punctul 2.1.3 ultimul paragraf, respectiv 
„Numărul de propuneri şi finanţări 
nerambursabile pentru un solicitant” pentru 
fiecare proiect trebuie să existe o echipă de 
management diferită inclusiv un manager diferit. 
Având în vedere cele prezentate, în cazul în care 
veţi fi eligibili pentru un nou proiect de servicii 
sociale în cadrul Schemei de finanţare PHARE 
2006, puteţi participa  ca manager de proiect 
atâta timp cât activitatea din cadrul celor două 
proiecte nu se suprapun. 

8. Bună ziua. 
Din partea Direcţiei de Asistenţă Socială Mangalia: 
vă adresez rugămintea de a ne preciza în ce măsura sunt 
eligibile costurile cu executarea lucrărilor de reparaţii 
instalaţii apa într-un cămin pentru persoane vârstnice. 
 
Vă mulţumim. 

Da, conform prevederilor Ghidului Solicitantului 
pentru Schema de finanţare nerambursabilă 
PHARE 2006, linia de buget Phare 2006 / 018 – 
147.04.02, număr de referinţă 02, Anexa B 
„Bugetul proiectului”,  linia de buget „Altele” 
punctul 6.2 „alte activităţi de sub-contractare” 
sunt prevăzute lucrări civile care includ 
reabilitare, modernizare, extensie, îmbunătăţire, 
reparaţii, reamenajări şi altele asemenea. 
 

9. Vă rog să ne precizaţi daca fundaţiile pot fi 
eligibile în acest program. Este o vorba despre o 
fundaţie (care nu aparţine de consiliul judeţean) care 
oferă servicii specializate copiilor infectaţi cu HIV. 
Cu stimă, 
Secarea Tudorel 

În conformitate cu prevederile Ghidului 
Solicitantului pentru Schema de finanţare 
nerambursabilă PHARE 2006, linia de buget 
Phare 2006 / 018 – 147.04.02, număr de referinţă 
02, respectiv a secţiunii 2 „Reguli privind 
licitaţia” punctul 2.1.1 „Eligibilitatea 
solicitanţilor” fundaţiile nu sunt eligibile pentru a 
depune o cerere de finanţare decât în calitate de 
partener în condiţiile prevăzute la punctul  2.1.2, 
respectiv parteneriatele şi eligibilitatea 
partenerilor. 

10. Bună ziua. 
Vă rog să-mi răspundeţi la următoarele 3 întrebări 
referitoare la programul Phare 2004-2006 C.E.S. Servicii 
Sociale: 
1. În cazul în care solicitantul nu este un furnizor acreditat 
de servicii sociale, este el eligibil în cadrul acestui 
program dacă îşi va obţine certificatul de acreditare pe 
perioada de implementare a proiectului? 
2. Sunt eligibili un solicitant reprezentat de un consiliu 
local care are  un departament responsabil cu serviciile 
sociale şi partenerul său, reprezentat de o asociaţie 

Întrebarea 1 şi 2 
În conformitate cu prevederile Ghidului 
Solicitantului pentru Schema de finanţare 
nerambursabilă PHARE 2006, linia de buget 
Phare 2006 / 018 – 147.04.02, număr de referinţă 
02, respectiv a secţiunii 2 „Reguli privind 
licitaţia” punctul 2.1.1 „Eligibilitatea 
solicitanţilor” trebuie să îndeplinească 
următoarea condiţie:  
„să fie o structură din cadrul unui consiliu 
judeţean, consiliu local sau orice instituţie publică 
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intracomunitară (o asociaţie a câtorva consilii locale  
învecinate)? 
3. Ce înseamnă ca un consiliu local al unei localităţi de 
mici dimensiuni care are un birou responsabil cu serviciile 
sociale să fie un furnizor acreditat de servicii sociale? 
Trebuie ca acest consiliu local să fi parcurs formalităţile 
de acreditare sau este suficientă implicarea sa activă în 
domeniul serviciilor sociale pentru ca acesta să fie 
considerat un furnizor acreditat de servicii sociale? 
 
Vă mulţumesc. 
 

cu responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, 
acreditată ca furnizor de servicii sociale, conform 
legislaţiei în vigoare” 
 
Totodată, menţionăm că, în situaţia în care 
solicitantul furnizor de servicii sociale acreditat 
propune dezvoltarea unui serviciu social nou, 
acreditarea pentru acest serviciu trebuie să se 
obţină pe parcursul derulării proiectului dar, nu 
mai târziu de ultima tranşă de finanţare. Ca 
urmare solicitantul (furnizorul de servicii sociale) 
va depune certificatul sau decizia de acreditare, 
pentru serviciul social la care face referire cererea 
de finanţare, împreună cu raportul final al 
proiectului. În caz contrar finanţarea 
nerambursabilă e declarată neeligibilă iar 
fondurile vor fi returnate integral Autorităţii 
Contractante. 
Întrebarea 3 
Definirea serviciilor sociale, a furnizorilor de 
servicii sociale, precum şi descrierea procedurii de 
acreditare se regăsesc în legislaţia din domeniul 
asistenţei sociale, respectiv: 

 O.G. nr. 68 / 2003 privind serviciile sociale 
modificată şi completată de O.G. nr. 86 / 
2006; 

 H.G. nr. 1024 / 2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor O.G. nr. 68 / 2003 privind 
serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de 
acreditare a furnizorilor de servicii sociale cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Ordin nr. 383 / 2005 pentru aprobarea 
standardelor generale de calitate privind 
serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a 
îndeplinirii acestora de către furnizori. 

  
 
 
 

11. În numele echipei de lucru a Administraţiei Serviciilor 
Sociale Comunitare din Ploieşti, vă rog să ne sprijiniţi prin 
oferirea de informaţii utile!!!  
Nu reuşim să accesăm vreo pagină în care să găsim mai 
multe detalii cu privire la tipurile de activităţi eligibile 
(mai mult decât cele prezentate in ghid!!!). 
Vă mulţumim. 
Toate bune 

Pentru a afla mai multe informaţii despre servicii 
sociale, modalităţi de acreditare a furnizorilor de 
servicii sociale, precum şi despre standardele 
generale de calitate a serviciilor sociale, puteţi 
accesa pagina de internet a Ministerului Muncii, 
Familiile şi Egalităţii de Şanse: www.mmssf.ro 
portalul de asistenţă socială sau la adresa 
http://sas.mmssf.ro rubrica „Compendium 
legislativ” sau rubrica „Servicii Sociale”. 
 

12. Putem solicita finanţare pentru reabilitarea şi Vă recomandăm să obţineţi acreditarea cât mai 
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modernizarea unui centru de asistenţă pentru bătrâni care 
nu este acreditat şi nu a fost înfiinţat printr-un alt program 
(ex.Phare) şi dacă acest lucru este posibil, în limita cărei 
sume se poate încadra propunerea. 
Vă mulţumesc! 
Aştept răspunsul dumneavoastră la  adresa de  
e-mail: eurointegrare.dgaspctr@yahoo.com 
zalanaemil@yahoo.com. 
Zalana Emil 
inspector, Serviciul Integrare Europeană 

urgent posibil având în vedere faptul că termenul 
limită de depunere a proiectelor de servicii sociale 
este 7 decembrie 2007. 
 
Conform prevederilor Ghidului Solicitantului 
pentru Schema de finanţare nerambursabilă 
PHARE 2006, linia de buget Phare 2006 / 018 – 
147.04.02, număr de referinţă 02, Anexa B 
„Bugetul proiectului”,  linia de buget „Altele” 
punctul 6.2 „alte activităţi de sub-contractare” 
sunt prevăzute lucrări civile care includ 
reabilitare, modernizare, extensie, îmbunătăţire, 
reparaţii, reamenajări şi altele asemenea. 
 
De asemenea, conform prevederilor aceluiaşi 
ghid, respectiv a secţiunii 2 „Reguli privind 
licitaţia” punctul 2.1.1 „Eligibilitatea 
solicitanţilor” alin. (1) litera (a) sunt eligibili 
pentru a depune o cerere de finanţare structurile 
din cadrul consiliilor judeţe, consiliilor locale 
(primărie) sau orice instituţie publică cu 
responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, 
acreditate ca furnizor de servicii sociale, 
conform legislaţiei în vigoare. 

13. Suntem un Serviciu Public Local de Asistenţă Socială 
acreditat pentru: 
1.Monitorizarea asistenţilor personali pentru persoane cu 
handicap grav-servicii primare 
2.Protecţia şi promovarea drepturilor copilului-servicii 
primare. 
 Am dori să ştim dacă prin Programul Phare 2004-2006 
CES Servicii sociale, înfiinţarea unui Centru de bătrâni cu 
cca. 20 locuri, definit conform pct. a de la Serviciile 
integrate / Specializate conform Ghidului Solicitantului, 
poate fi înfiinţat, în condiţiile în care suntem acreditaţi 
doar  pentru serviciile primare precizate mai sus. 
Este necesară o acreditare suplimentară  pentru un astfel 
de serviciu? 
Sau acest Cămin de bătrâni intră la pct. f - Servicii sociale 
cu caracter primar? 
 Vă mulţumim anticipat. 
ing. Viorica Popescu,consilier al primarului oraşului 
Târgu Bujor, judeţul Galaţi. 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului 
pentru Schema de finanţare nerambursabilă 
PHARE 2006, linia de buget Phare 2006 / 018 – 
147.04.02, număr de referinţă 02, secţiunii 2, 
punctul 2.1.3, paragraful privind „tipurile de 
activităţi eligibile” sunt eligibile  pentru finanţare 
proiectele care cuprind tipurile de servicii sociale 
prevăzute în O.G. nr. 68 / 2003 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
De asemenea , în situaţia în care solicitantul 
furnizor de servicii sociale acreditat propune 
dezvoltarea unui serviciu social nou, acreditarea 
pentru acest serviciu trebuie să se obţină pe 
parcursul derulării proiectului dar, nu mai târziu 
de ultima tranşă de finanţare. Ca urmare 
solicitantul (furnizorul de servicii sociale) va 
depune certificatul sau decizia de acreditare, 
pentru serviciul social la care face referire cererea 
de finanţare, împreună cu raportul final al 
proiectului. În caz contrar finanţarea 
nerambursabilă e declarată neeligibilă iar 
fondurile vor fi returnate integral Autorităţii 
Contractante. 
 
 

14. 1. Pot fi finanţate cursuri pentru specializarea personalului Conform prevederilor Ghidului Solicitantului 
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ce urmează să lucreze în cadrul serviciilor sociale ca 
asistenţi sociali prin acest program? 
2. Certificatul de acreditare sau decizia de acreditare 
pentru un serviciu social deja existent de ce trebuie trimis 
în original? O copie legalizată a acestuia nu este suficientă 
având în vedere ca are aceeaşi valoare legală? 
 
Vă mulţumesc.  
Pompilia Andrei, Insp.pp., 
Compartimentul Dezvoltare Strategica şi Integrare 
Europeană  
Primăria Municipiului Roşiorii de Vede 

pentru Schema de finanţare nerambursabilă 
PHARE 2006, linia de buget Phare 2006 / 018 – 
147.04.02, număr de referinţă 02, secţiunea 2, 
punctul 2.1.3 eligibilitatea proiectelor – Tipuri de 
activităţi eligibile coroborat cu punctul 2.1.4 
eligibilitatea costurilor – Costuri directe eligibile, 
acest tip de activitate nu este eligibil. 
 
Conform corrigendum-ului la Ghidul 
Solicitantului se va prezenta o copie a 
certificatului sau deciziei de acreditare. 
 

15. Stimate doamnă/domn, 
Referitor la linia de finanţare Phare 2006/018-147.04.02 - 
Programul Phare 2004-2006   - Coeziune  economică  şi 
socială -  Servicii sociale - intenţionăm modernizarea şi 
dotarea  unui centru social de primire şi îngrijire  bătrâni. 
Având în vedere că distanţa dintre acest centru şi  spital 
este  de 7 km, iar mulţi bătrâni sunt în imposibilitatea de a 
se deplasa - este eligibilă achiziţionarea unei salvări dotate 
corespunzător - pentru a putea fi transportaţi cu aceasta şi 
pt. a li se acorda îngrijire de asistentul medical al centrului 
până la întâlnirea cu medicii specialişti? 
Cu stimă,  
Mariana Boiarinof 
 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului 
pentru Schema de finanţare nerambursabilă 
PHARE 2006, linia de buget Phare 2006 / 018 – 
147.04.02, număr de referinţă 02, secţiunea 2, 
punctul 2.1.4 „ Eligibilitatea costurilor”, costuri 
directe eligibile – se pot achiziţiona autovehicule 
pe baza unei justificări foarte bine fundamentate şi 
dacă acesta este strict necesar pentru 
implementarea proiectului. 
 

16. Bună ziua 
Aş dori să mă interesez în legătură cu Programul PHARE 
204-2006, Coeziune Economică şi Socială - SERVICII 
SOCIALE, linia de buget Phare 2006/018-147.04.02, 
referinţă: 02. 
Întrebările sunt următoarele: 
1. În legătură cu documentele statutare ale solicitantului şi 
partenerului, acestea trebuiesc depuse în copie legalizată? 
2. În cazul în care solicitantul este o autoritate publică 
locală, ce documente se consideră documente statutare? 
Acestea trebuiesc legalizate? 
3. În care etapă se prezintă în original certificatul de 
acreditare ? 
4. Cv-urile echipei de proiect se depun în prima etapă? 
 
Mulţumesc 
DUKA Emese 
SC GAIA CONSULTING GROUP SRL 
GHEORGHENI 
 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului 
pentru Schema de finanţare nerambursabilă 
PHARE 2006, linia de buget Phare 2006 / 018 – 
147.04.02, număr de referinţă 02, secţiunea 2, 
punctul 2.2 sub-punctul 2.2.1 – NOTĂ !!, 
răspunsul este DA, „Documentul statutar 
(înregistrarea legală) a organizaţiei solicitante şi, 
unde este cazul, pentru fiecare partener – în copie 
legalizată;” 
 
În cazul în care este o autoritate publică locală 
este vorba de Hotărârea Consiliului Local de 
organizare şi funcţionare.  
 
 
Conform prevederilor aceleiaşi NOTE: 
Certificatul de acreditare sau Decizia de acreditare 
se prezintă în prima etapă pentru a confirma că 
furnizorul de servicii sociale este acreditat. 
Menţionăm că, conform corrigendum-ului la 
Ghidul Solicitantului se va prezenta o copie a 
certificatului sau deciziei de acreditare. 
În cazul în care solicitantul furnizor de servicii 
sociale acreditat propune dezvoltarea unui 
serviciu social nou, acreditarea pentru acest 
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serviciu trebuie să se obţină pe parcursul derulării 
proiectului dar, nu mai târziu de ultima tranşă de 
finanţare. Ca urmare solicitantul (furnizorul de 
servicii sociale) va depune certificatul sau decizia 
de acreditare, pentru serviciul social la care face 
referire cererea de finanţare, împreună cu raportul 
final al proiectului. În caz contrar finanţarea 
nerambursabilă e declarată neeligibilă iar 
fondurile vor fi returnate integral Autorităţii 
Contractante. 
 
Conform punctului 2.4. Transmiterea 
documentelor suport, CV-urile se transmit în 
etapa de pre-contractare. 

17. Intenţionăm să depunem o Cerere de finanţare în cadrul 
Programului Phare CES 2004-2006, Servicii sociale-
pentru schema de finanţare nerambursabilă Phare 2006, 
pentru un serviciu integrat de găzduire, îngrijire, 
recuperare pentru vârstnici.-pag.11, pct. a Servicii 
integrate din Ghid. 
Serviciul Public Local de Asistenţă Socială este acreditat 
pentru 2 tipuri de servicii sociale cu caracter primar 
referitoare la persoanele cu handicap şi protecţia copilului. 
Am dori să ştim dacă se solicită acreditare suplimentară 
pentru servicii sociale pentru bătrâni, astfel încât să putem  
dezvolta un astfel de serviciu integrat. 
Dacă nu putem dezvolta un astfel de serviciu, proiectul va 
face referire strictă doar la unul din pct. a-f, Servicii 
sociale cu caracter primar, din Ghidul solicitantului. 
Vă mulţumim. 
 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului 
pentru Schema de finanţare nerambursabilă 
PHARE 2006, linia de buget Phare 2006 / 018 – 
147.04.02, număr de referinţă 02, secţiunea 2, 
„Reguli privind licitaţia”, în cazul în care 
solicitantul furnizor de servicii sociale acreditat 
propune extinderea unui serviciu social existent 
sau dezvoltarea unui serviciu social nou, 
acreditarea pentru aceste servicii trebuie să se 
obţină pe parcursul derulării proiectului dar, nu 
mai târziu de ultima tranşă de finanţare. Ca 
urmare solicitantul (furnizorul de servicii sociale) 
va depune certificatul sau decizia de acreditare, 
pentru serviciul social la care face referire cererea 
de finanţare, împreună cu raportul final al 
proiectului. În caz contrar finanţarea 
nerambursabilă e declarată neeligibilă iar 
fondurile vor fi returnate integral Autorităţii 
Contractante. 
 
Orice activitate care se încadrează în tipurile de 
activităţi prevăzute în Ghid, precum şi în legislaţia 
în domeniu sunt eligibile a primi finanţare în 
cadrul prezentei scheme de grant. 
 

18. În cadrul cheltuielilor eligibile  pot fi incluse: 
- reabilitare / modernizare  clădire existentă - finisaje 
interioare, termo-sistem, hidro izolaţie acoperiş  
- reabilitare / modernizare instalaţii sanitare, încălzire, 
electrice şi gaze  
- dotare /modernizare cu utilaje/echipamente bucătarii, 
depozite alimente  
- modernizare / dotare cu echipamente  medicale moderne 
de recuperare, întreţinere, tratare  persoane cu dizabilităţi, 
bătrâni  etc.  
- modernizare /dotare cu  mobilier, televizoare, frigidere, 
maşini de spălat, paturi, cearşafuri, tacâmuri, calculatoare, 

Conform Anexa B „Bugetul proiectului”, la 
prezentul Ghid al Solicitantului, linia de buget 
„Altele” punctul 6.2 „alte activităţi de sub-
contractare” prevede  şi lucrări civile care includ 
reabilitare, modernizare, extensie, îmbunătăţire, 
reparaţii, reamenajări şi altele asemenea. 
 
În conformitate cu prevederile Ghidului 
Solicitantului pentru Schema de finanţare 
nerambursabilă PHARE 2006, linia de buget 
Phare 2006 / 018 – 147.04.02, număr de referinţă 
02, secţiunea 2, punctul 2.1.3 – Tipuri de activităţi 
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internet şi tot ce înseamnă  logistică  
- de asemeni nu este clar care sunt cheltuielile efective   
eligibile  prin program -consiliere, adăpost  în ce constă  
cheltuiala eligibilă ???? etc. 
cu deosebit respect   
col (r) ing.  Balici Mihai  
 tel 0744384321 ,021/3306666 
 

eligibile – „Sunt eligibile pentru finanţare 
nerambursabilă proiectele care cuprind tipurile 
de servicii sociale prevăzute în Ordonanţa 
Guvernului nr. 68/ 2003 privind serviciile 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare 
şi anume: 
(i) servicii sociale cu caracter primar şi  
(i)  servicii sociale integrate/ specializate.” 

 
19. Suntem Serviciu Public de Asistenţă Socială (instituţie cu 

personalitate juridică aflată în  subordinea Consiliului 
Local Năvodari) şi intenţionăm să înfiinţăm un Centru 
social pentru vârstnici în cadrul căruia să fie prestate 
servicii sociale primare. 
    Pentru realizarea acestui proiect, Primăria ne poate pune 
la dispoziţie un spaţiu.  
    Este posibil să încheiem un parteneriat între instituţia 
noastră (SPAS) şi Primărie în condiţiile în care primăria 
nu este instituţie acreditată ca furnizor de servicii sociale 
(SPAS deţine această acreditare)?  
   Vă mulţumesc anticipat pentru răspuns. 
  
Daniela Marin, inspector de specialitate SPAS 
 

În conformitate cu prevederile Ghidului 
Solicitantului pentru Schema de finanţare 
nerambursabilă PHARE 2006, linia de buget 
Phare 2006 / 018 – 147.04.02, număr de referinţă 
02, secţiunea 2, punctul 2.1.2 – Parteneriate şi 
eligibilitatea partenerilor – Solicitanţii pot depune 
cerere de finanţare nerambursabilă în mod 
individual sau în parteneriat cu oricare alt furnizor 
de servicii sociale eligibil.  
 
În cazul în care partenerul nu se implică în 
mod direct la acordarea serviciului social ci 
doar contribuie în natură, respectiv pune la 
dispoziţia furnizorului de servicii sociale 
spaţiul necesar desfăşurării serviciul social, 
acesta nu este obligatoriu să prezinte 
certificatul sau decizia de acreditare ca 
furnizor de servicii sociale. 

20. Stimaţi colegi, 
- dotarea cu lift, bare de susţinere, precum şi amenajarea 
corespunzătoare a băilor pentru persoane cu dizabilităţi, 
rezidenţi într-un centru, este cheltuială eligibilă în cadrul 
schemei de finanţare PHARE 2004-2006 Coeziune 
Economică şi socială - Servicii Sociale? 
- centrul rezidenţial pentru persoanele cu dizabilităţi a 
beneficiat de activităţi de renovare, modernizare şi dotare 
prin Programul PHARE 2001 pentru care  Consiliul 
Local a primit finanţare, dar lucrările nu au fost finalizate 
şi mai necesită unele reparaţii. O alta instituţie (de cult ) 
mai poate aplica pentru acest centru pentru schema Phare 
2004-2006 pentru continuarea şi finalizarea acestor 
lucrări? 
  
Vă  mulţumesc anticipat, 
  
Mihaela Morăraş 
 

În conformitate cu prevederile Ghidului 
Solicitantului pentru Schema de finanţare 
nerambursabilă PHARE 2006, linia de buget 
Phare 2006 / 018 – 147.04.02, număr de referinţă 
02, secţiunea 2, Anexa B „Bugetul proiectului”,  
linia de buget „Altele” punctul 6.2 „alte activităţi 
de sub-contractare” sunt prevăzute lucrări civile 
care includ reabilitare, modernizare, extensie, 
îmbunătăţire, reparaţii, reamenajări şi altele 
asemenea. 
 
 
Referitor la cea de a doua întrebare conform 
prevederilor aceluiaşi ghid, punctul 2.1.3 – 
Eligibilitatea proiectelor, paragraful privind 
tipurile de activităţi care nu sunt eligibile 
activităţile care au fost finanţate printr-un alt 
proiect PHARE nu sunt eligibile a primi finanţare 
în cadrul schemei de grant PHARE 2006. În acest 
sens, solicitanţii de finanţare nerambursabilă dau 
declaraţie scrisă prin care confirme că sunt în 
cunoştinţă de cauză cu privire la faptul că dubla 
finanţare a aceluiaşi proiect nu este permisă. 

21. Bună ziua! În conformitate cu prevederile Ghidului 
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Suntem interesaţi să ştim dacă centrele medico-
sociale cu personalitate juridică, aflate în subordinea 
consiliului judeţean,  sunt eligibile pentru dezvoltarea de 
servicii sociale prin Programul PHARE 2004-2006, linia 
de finanţare Phare2006/018-147.04.02. 
 
 
Vă mulţumim! 
 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
ŞI PROTECŢIE A COPILULUI IAŞI 

Solicitantului pentru Schema de finanţare 
nerambursabilă PHARE 2006, linia de buget 
Phare 2006 / 018 – 147.04.02, număr de referinţă 
02, secţiunea 2, punctul 2.1.1 – Eligibilitatea 
solicitanţilor:  
Pentru a aplica în cadrul acestei scheme de 
finanţare solicitantul trebuie „…să fie o structură 
din cadrul unui consiliu judeţean, consiliu local 
sau orice instituţie publică cu responsabilităţi în 
domeniul asistenţei sociale, acreditată ca furnizor 
de servicii sociale, conform legislaţiei în vigoare. 
Considerăm că centrele medico-sociale pot fi 
eligibile pentru această schemă de finanţare dacă 
serviciile oferite sunt conforme cu cele prevăzute 
în O.G. nr. 68/ 2003 privind serviciile sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare 

22. În cazul în care solicitantul este compartiment de asistenţă 
socială din cadrul unui consiliu local, fără acreditare 
pentru furnizarea serviciilor sociale (sau chiar fără servicii 
sociale create până în prezent), este acesta eligibil? Dar în 
parteneriat cu un ONG acreditat? 
Ciprian TORJ 

În conformitate cu prevederile Ghidului 
Solicitantului pentru Schema de finanţare 
nerambursabilă PHARE 2006, linia de buget 
Phare 2006 / 018 – 147.04.02, număr de referinţă 
02, secţiunea 2, punctul 2.1.1 – Eligibilitatea 
solicitanţilor:  
Pentru a aplica în cadrul acestei scheme de 
finanţare solicitantul trebuie „…să fie o structură 
din cadrul unui consiliu judeţean, consiliu local 
sau orice instituţie publică cu responsabilităţi în 
domeniul asistenţei sociale, acreditată ca 
furnizor de servicii sociale, conform legislaţiei 
în vigoare. 
Deci, acreditarea este o condiţionalitate pentru 
accesarea acestor fonduri. 
 

23. Bună ziua, 
În cadrul acestei scheme de finanţare sunt considerate 
cheltuieli eligibile reabilitările de clădiri? 
Andrei Mihai 
Primăria oraşului Titu 

Conform Anexa B „Bugetul proiectului”, la 
prezentul Ghid al Solicitantului, linia de buget 
„Altele” punctul 6.2 „alte activităţi de sub-
contractare” sunt prevăzute lucrări civile care 
includ reabilitare, modernizare, extensie, 
îmbunătăţire, reparaţii, reamenajări şi altele 
asemenea. 

24. Întrebări pentru Schema de finanţare nerambursabilă 
Phare 2006, Servicii sociale (coeziune economică şi 
socială) 
 
Asociaţia Caritas Eparhial Greco – Catolic Cluj, face parte 
din reţea Caritas Internationalis, prin Confederaţia Caritas 
România. Conform statutului funcţionează ca şi persoană 
juridică română, de drept privat, non – profit cu caracter 
umanitar, apolitică şi independentă, nesupusă vreunei alte 
persoane juridice. Asociaţia funcţionează cu acordul 
Conducerii Episcopiei Greco – Catolice de Cluj – Gerla. 
1.Putem fi un solicitant eligibil, având în vedere „Ghidul 

În conformitate cu prevederile Ghidului 
Solicitantului pentru Schema de finanţare 
nerambursabilă PHARE 2006, linia de buget 
Phare 2006 / 018 – 147.04.02, număr de referinţă 
02, secţiunea 2:  
Asociaţiile şi fundaţiile nu sunt eligibile pentru a 
depune o cerere de finanţare decât în calitate de 
partener în condiţiile prevăzute la punctul  2.1.2 
şi sub condiţia acreditării conform legislaţiei în 
vigoare, respectiv parteneriatele şi eligibilitatea 
partenerilor. 
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solicitantului” punctul 2.1. sau numai partener?
2.Pentru punctul 2.1.1. ne puteţi detalia toate instituţiile 
publice care pot fi solicitanţi principali, în afara celor 
detaliate in “Ghidul solicitantului”? 
Vă mulţumesc, 
Aurel ANA 
Director proiecte 
Asociaţia Caritas Eparhial Greco – Catolic Cluj, 

Instituţiile publice care pot fi solicitanţi principali 
sunt prezentaţi în ghid la punctul 2.1.1. 

25. În cadrul PROGRAMULUI PHARE 2004-2006 CES, 
SERVICII SOCIALE,  
Pentru schema de finanţare nerambursabilă - Phare 2006 
Linia de buget: Phare 2006/018-147.04.02 
Referinţă: 02 
Data limită de depunere a proiectelor: 07.12.2007, avem 
următoarele întrebări: 
 1. Sunt eligibile costurile cu renovarea unor clădiri? 
2. Sunt eligibile costuri cu construcţia sau extinderea 
construcţiei unor clădiri? 
Ecaterina TOPALA 

În conformitate  cu anexa B „Bugetul proiectului”, 
la prezentul Ghid al Solicitantului, la linia de 
buget „Altele” punctul 6.2 „alte activităţi de sub-
contractare” sunt prevăzute lucrări civile care 
includ reabilitare, modernizare, extensie, 
îmbunătăţire, reparaţii, reamenajări şi altele 
asemenea. 
 
De asemenea la secţiunea 2, punctul 2.1.4 
Eligibilitatea costurilor, paragraful referitor la      
„Costuri neeligibile” este prevăzut drept cheltuială 
neeligibilă construcţia de clădiri. 
 

26. Stimaţi Domni, Stimate Doamne, 
  
În cadrul Programului de Finanţare PHARE 2004-2006 
Coeziune Economică şi Socială - Servicii Sociale se poate 
solicita finanţare pentru extinderea unui serviciu existent? 
  
Cu respect, 
Balogh D. Emese 
D.G.A.S.P.C. Covasna 
Birou Monitorizare 
 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului 
pentru Schema de finanţare nerambursabilă 
PHARE 2006, linia de buget Phare 2006 / 018 – 
147.04.02, număr de referinţă 02, secţiunea 2, 
„Reguli privind licitaţia”, punctul 2.1.1 paragraful 
privind „NOTA”: 
„În situaţia în care solicitantul furnizor de 
servicii sociale dezvoltă un serviciu social 
existent, prin extinderea acestuia sau un serviciu 
social nou...” 
Orice activitate care se încadrează în tipurile de 
activităţi prevăzute în Ghid, precum şi în legislaţia 
în domeniu sunt eligibile a primi finanţare în 
cadrul prezentei scheme de grant, inclusiv 
extinderea unui serviciu social existent. 
 
 
 

27. Bună ziua.  
 
Aş dori să-mi răspundeţi la  2 întrebări legate de 
Programul Phare 2006 CES - Dezvoltarea Resurselor 
Umane - Servicii Sociale: 
 
1. Este obligatoriu ca solicitantul sa fie un furnizor 
acreditat de servicii sociale, fie ca realizează individual 
proiectul, fie în parteneriat? În a doua situaţie, trebuie ca şi 
partenerul să fie furnizor acreditat de servicii sociale? 
 
2. Având în vedere ca obiectivul specific al programului 

În conformitate cu prevederile Ghidului 
Solicitantului pentru Schema de finanţare 
nerambursabilă PHARE 2006, linia de buget 
Phare 2006 / 018 – 147.04.02, număr de referinţă 
02, secţiunea 2, punctul 2.1.1 – Eligibilitatea 
solicitanţilor:  
DA, pentru a aplica în cadrul acestei scheme de  
finanţare solicitantul trebuie „…să fie o structură 
din cadrul unui consiliu judeţean, consiliu local 
sau orice instituţie publică cu responsabilităţi în 
domeniul asistenţei sociale, acreditată ca 
furnizor de servicii sociale, conform legislaţiei 
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este realizarea de parteneriate efective între autorităţile 
publice locale şi organizaţiile guvernamentale care 
activează ca furnizori acreditaţi de servicii sociale, este 
obligatoriu ca solicitantul (ex.o structură de la nivelul unui 
consiliu local cu responsabilităţi în domeniul asistenţei 
sociale)  să aibă ca  partener o astfel de organizaţie  
guvernamentală, în condiţiile în care la pct.2.1.2. 
Parteneriate şi eligibilitatea partenerilor se menţionează că 
parteneri pot fi şi organizaţii neguvernamentale? De fapt, 
partenerul ce fel de organizaţie poate să fie? 
 
Vă mulţumesc. 
Sorina Mone 
 

în vigoare. 
 
Deci, acreditarea este o condiţionalitate pentru 
accesarea acestor fonduri. 
 
Solicitantul poate depune cerere de finanţare 
nerambursabilă în mod individual, ca furnizor de 
servicii sociale acreditat conform legislaţiei în 
domeniu, sau în parteneriat  cu oricare alt furnizor 
de servicii sociale eligibil, corespunzător 
obiectivelor şi activităţilor proiectului. 
 
Organizaţiile care pot fi partenere sunt 
prezentate la secţiunea 2, punctul 2.1.2              
„Parteneriate şi eligibilitatea partenerilor”. 
 

28. În legătura cu Programul Phare 2004-2006 "Coeziune 
economica si sociala; Servicii sociale", cu Linia de buget: 
Phare 2006/018-147.04.02 având data limita de depunere 
a proiectelor 07.12.2007, vă rugăm să ne precizaţi dacă 
putem depune o cerere de finanţare pentru extinderea unui 
centru de asistenţă medico-socială (reparaţii clădire 
existentă, amenajare corp cantina şi grup sanitar, 
construcţie corp centrală termică, instalaţii) în vederea 
creşterii calităţii vieţii persoanelor asistate în centrul în 
cauză. 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului 
pentru Schema de finanţare nerambursabilă 
PHARE 2006, linia de buget Phare 2006 / 018 – 
147.04.02, număr de referinţă 02, secţiunea 2, 
„Reguli privind licitaţia”, punctul 2.1.1 paragraful 
privind „NOTA”: 
„În situaţia în care solicitantul furnizor de 
servicii sociale dezvoltă un serviciu social 
existent, prin extinderea acestuia sau un serviciu 
social nou...” 
Orice activitate care se încadrează în tipurile de 
activităţi prevăzute în Ghid, precum şi în legislaţia 
în domeniu sunt eligibile a primi finanţare în 
cadrul prezentei scheme de grant, inclusiv 
extinderea unui serviciu social existent. 
 
În conformitate  cu anexa B „Bugetul proiectului”, 
la prezentul Ghid al Solicitantului, la linia de 
buget „Altele” punctul 6.2 „alte activităţi de sub-
contractare” sunt prevăzute lucrări civile care 
includ reabilitare, modernizare, extensie, 
îmbunătăţire, reparaţii, reamenajări şi altele 
asemenea. 

29. Bună ziua, 
  
Aş dori să formulez câteva întrebări cu privire la 
Programul Phare 2004-2006, servicii sociale, pentru 
schema de finanţare nerambursabilă Phare 2006, linia de 
buget Phare 2006 / 018-147.04.02, referinţă 02 
 
  1.  Referitor la eligibilitatea solicitanţilor şi anume o 
structură din cadrul unui consiliu local cu 
responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, mă 
interesează dacă la rubrica numele solicitantului din cadrul 
formularului de cerere de finanţare, va fi trecut Consiliul 

În conformitate cu prevederile Ghidului 
Solicitantului pentru Schema de finanţare 
nerambursabilă PHARE 2006, linia de buget 
Phare 2006 / 018 – 147.04.02, număr de referinţă 
02, secţiunea 2, punctul 2.1.1 – Eligibilitatea 
solicitanţilor:  
Pentru a aplica în cadrul acestei scheme de 
finanţare solicitantul trebuie „…să fie o structură 
din cadrul unui consiliu judeţean, consiliu local 
sau orice instituţie publică cu responsabilităţi în 
domeniul asistenţei sociale, acreditată ca 
furnizor de servicii sociale, conform legislaţiei 
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Local ...., sau compartimentul de asistenţă socială din 
cadrul Consiliului Local ...? 
 
 2. Dacă solicitantul proiectului este Consiliul local / 
compartimentul de asistenţă socială din cadrul Consiliului 
Local şi nu este acreditat ca furnizor de servicii sociale, 
luând ca partener DGASPC cu serviciul de tip familial 
acreditat ca furnizor de servicii sociale,  poate fi eligibil 
acest proiect?  
Dacă răspunsul este da,  se impune ca pe parcursul 
implementării proiectului, serviciul social la care face 
referire cererea de finanţare trebuie sa fie acreditat iar  
certificatul sau decizia de acreditare sa fie prezentate 
împreuna cu raportul final al proiectului ? 
  
Cu mulţumiri 
Marinela Grigore 

în vigoare”, respectiv serviciul public de 
asistenţă socială sau compartiment de asistenţă 
socială din cadrul consiliilor locale sau orice 
altă structură creată la nivelul consiliului local 
cu responsabilităţi în domeniul asistenţei 
sociale; 
În acest sens, la numele solicitantului va fi trecut 
denumirea serviciului public sau a 
compartimentului de asistenţă socială, precum şi 
denumirea consiliului local din care face parte. 
 
La cea de a două întrebare aveţi răspunsul în 
formularea anterioară, şi anume dacă structura 
respectivă din cadrul consiliului local nu este 
acreditată ca furnizor de servicii sociale conform 
legislaţiei în vigoare nu îndeplineşte condiţiile de 
eligibilitate pentru a depune o cerere de finanţare. 
În acest sens, vă recomandăm să obţineţi 
acreditarea cât mai urgent posibil având în 
vedere faptul că termenul limită de depunere a 
proiectelor de servicii sociale este 7 decembrie 
2007. 

30. Bună ziua, 
În legătura cu Programul Phare 2006 - Servicii Sociale, 
avem o întrebare pentru dvs.  
Vă scriu din partea Asociaţiei Nevăzătorilor din România 
- filiala Braşov şi vrem să ştim dacă putem să aplicăm pe 
acest program în calitate de solicitant sau doar ca partener. 
Menţionez ca Asociaţia are personalitate juridică 
(înregistrată ca ONG).  
Vă mulţumesc, 
Iuliana Chiriţescu 

În conformitate cu prevederile Ghidului 
Solicitantului pentru Schema de finanţare 
nerambursabilă PHARE 2006, linia de buget 
Phare 2006 / 018 – 147.04.02, număr de referinţă 
02, secţiunea 2, punctul 2.1.1 – Eligibilitatea 
solicitanţilor asociaţiile nu sunt eligibile ca 
solicitant principal decât în calitate de partener 
conform prevederilor punctului 2.1.2 „Partenerii 
şi eligibilitatea partenerilor”  

 


