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

PHARE/200/018-147.04.02 – „Servicii sociale”  
 
 

 
 ÎNTREBARE RĂSPUNS 
1. În cadrul acestei licitaţii de proiecte dorim să 

propunem un proiect vizând dezvoltarea serviciilor 
comunitare prin furnizarea de servicii socio-medicale 
integrate, inclusiv la domiciliu (reabilitare, recuperare, 
integrare), pentru vârstnici suferind de boli cronice (ce 
presupun internări repetate şi constante) şi având o 
situaţie materială precară, precum şi mobilitate redusă 
sau inexistentă. 
Este un astfel de proiect eligibil?  
Dacă da, următoarele costuri sunt eligibile: 

 aparat mobil de oxigenoterapie (se va folosi în 
serviciul de asistenţă socio medicală furnizat la 
domiciliu, evitând astfel spitalizarea ale căror 
costuri sunt ridicate) 

 echipamente de kinetoterapie 
 instrumente ajutătoare pentru persoane cu 

dificultăţii motorii datorate vârstei şi afecţiunilor 
 un microbuz dotat cu acces pentru persoane cu 

handicap fizic - aflate în imposibilitate de 
deplasare 

 computer, imprimantă, periferice, consumabile, 
mobilier 

 training pentru personalul care va furniza 
serviciile respective 

 salariile personalului (psiholog, asistent social, 
etc.)  

Vă mulţumim anticipat! 
Roxana MINZATU 
Project Manager 

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 
„Eligibilitatea proiectelor”, paragraful privind tipurile 
de activităţi eligibile, orice activitate care se 
încadrează în legislaţia în domeniu şi sunt prevăzute 
în ghid sunt eligibile a primi finanţare în cadrul 
prezentei scheme de grant. 
 
În concluzie aceste tipuri de servicii sociale integrate 
sunt eligibile pentru prezenta schemă de finanţare 
nerambursabilă cu excepţia serviciilor medicale 
precizate la art. 54 din Ordonanţa Guvernului nr. 
68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
 
Costurile pentru dotarea cu echipamente ce sunt 
necesare desfăşurării serviciului social propus în 
cererea de finanţare sunt cheltuieli eligibile. 
 
În ceea ce priveşte necesitatea achiziţionarea unui 
autovehicul, această cheltuială va fi foarte bine 
justificată şi numai dacă este necesar autovehiculul 
serviciului social la care face referire proiectul; 
(această condiţie va fi verificată în etapa de pre-
contractare). 

2. În Ghidul Solicitantului şi în Lista de verificare din 
cadrul cererii de finanţare este solicitată includerea 
Certificatului de acreditare sau decizia de acreditare 
pentru serviciile sociale deja existente în original. 
Întrebare: când ne va fi returnat certificatul/ decizia de 
acreditare, pt. că totuşi este originalul şi poate ne mai 
trebuie? 

În conformitate cu corrigendum-ul nr. 1 la Ghidul 
Solicitantului pentru Schema de finanţare 
nerambursabilă PHARE 2006, linia de buget Phare 
2006 / 018 – 147.04.02, număr de referinţă 02, se va 
prezenta o copie a certificatului sau a deciziei de 
acreditare. 

3. Primăria Haţeg 
 
Întrebări pentru Schema de finanţare nerambursabilă 

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului 
pentru Schema de finanţare nerambursabilă PHARE 
2006, linia de buget Phare 2006 / 018 – 147.04.02, 
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Phare 2006/018-147.04.02  
Întrebarea nr. 1 
  Primăria comunei Denşus (Hunedoara) are în 
proprietate un fost Centru pentru copii cu dizabilităţi. 
Ei doresc să dea în administrare (comodat) aceste 
spaţii Asociaţiei Intercomunale Ţara Haţegului 
(formată din 12 primării din zonă) pentru a înfiinţa în 
aceste spaţii un Centru de îngrijire pentru persoane 
vârstnice, unde să fie aduse persoane din toata Ţara 
Haţegului. Se poate ca Primăria Haţeg să fie solicitant 
pentru finanţare, iar partener Asociaţia Intercomunală 
Ţara Haţegului, spaţiul de implementare fiind în 
administrarea ( nu în proprietatea) asociaţiei ? Facem 
precizarea, spaţiul este proprietatea Primăriei Denşus 
care face parte din Asociaţia Intercomunală. 
Vă mulţumim. 

număr de referinţă 02, secţiunea 2, punctul 2.1.1 
„Eligibilitatea solicitanţilor”, serviciul public de 
asistenţă socială sau compartimentul de asistenţă 
socială din cadrul unei primării este o structură 
eligibilă pentru a depune o cerere de finanţare sub 
condiţia de a fi acreditată ca furnizor de servicii 
sociale. 
Asociaţia, la care faceţi referire în respectiva 
întrebare, poate participa la această schemă de 
finanţare ca partener sub condiţia acreditării ca 
furnizor de servicii sociale. 
 

4. Sunt Crina Biro, lucrez la primăria comunei Ghimeş -
Făget, jud. Bacău. 
Vrem să iniţiem o şcoală de vară pentru copiii 
comunei noastre şi a celor alăturate. 
Vă rog să-mi spuneţi dacă acest gen de proiect poate fi 
finanţat prin programul de dezvoltare a serviciilor 
sociale. 
tel.0234-385689 
0727701500 
crinabiro@yahoo.com 
Vă mulţumesc, Crina Biro 

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 
„Eligibilitatea proiectelor”, crearea unei şcoli de 
vară pentru copii nu se încadrează în tipurile de 
activităţi eligibile pentru această schemă de finanţare, 
ci în categoria activităţilor educaţionale. 
În consecinţă un astfel de proiect nu este eligibil.  
Puteţi propune dezvoltarea unor centre de zi pentru 
copii, care să ofere servicii sociale integrate, inclusiv 
activităţi educative. 

5. Vă rugăm să ne comunicaţi unde putem găsi 
completări la Ghidul solicitantului pentru schema 
de finanţare nerambursabila Phare 2006 Linia de 
buget: Phare 2006/018-147.04.02 Referinţa: 02   ( 
Corrigendum-uri )  
E-mail: djas2@yahoo.com 
  
                   Vă mulţumim. 
                              Stoi Claudia 
                   Şef serviciu D.G.A.S.P.C. Teleorman 

Adresa de internet unde puteţi găsi toate informaţiile 
referitoare la schema de finanţare nerambursabila 
Phare 2006 Linia de buget: Phare 2006/018-147.04.02 
Referinţa: 02 este următoarea: 
http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp 

6. Fac parte dintr-un IMM şi dorim să aplicăm 
programul  PHARE pentru dezvoltarea resurselor 
umane (PROMOVAREA CAPITALULUI UMAN 
ŞI CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII). 
De unde putem descărca ghidurile corespunzătoare? 
Cu respect, 
Mădălina Costache 

Adresa de internet unde puteţi găsi toate informaţiile 
referitoare la toate schemele de finanţare 
nerambursabilă în domeniul dezvoltării resurselor 
umane este următoarea: 
http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp 

7. Phare CES 2004-2006 Servicii Sociale 
Linia de buget 2006/018-147-04.02. Referinţa 02 
Dacă achiziţiile de bunuri nu reprezintă o 
subcontractare fiind o licitaţie pe bază de oferte, se 
înţelege ca lucrările civile ar putea fi efectuate fără a 
respecta procedura privind achiziţiile publice (OUG 
34/2006) 
Vă mulţumesc 
Rotar Valer 
Primăria Gherla  

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, Anexa 4, „Proceduri pentru 
achiziţiile efectuate de către Beneficiarii de finanţare 
nerambursabilă”, din cadrul Anexei F la Cererea de 
Finanţare, stipulează că toate procedurile de achiziţie, 
precum şi cele de subcontractare trebuie să respecte 
legislaţia în vigoare în domeniu ( OUG nr. 34 / 2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii aprobată prin 
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Legea 337/2006 şi Ordinul Preşedintelui ANRMAP 
155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea 
contractelor de achiziţie publică). 

8. Vă rugăm să ne răspundeţi la câteva întrebări pentru 
licitaţia Phare 2006 / 018-147.04.02 Referinţă 2 
1. Dacă un Centru rezidenţial creat prin proiect 
deserveşte grupuri vulnerabile aparţinând unui nr. de 7 
Primării, ştiind că doar 3 pot fi parteneri în proiect, 
celelalte 4 primării pot încheia un acord de asociere 
prin care să stipuleze că vin cu susţinere financiară în 
cadrul proiectului alături de ceilalţi? 
2. În cazul reabilitării unei clădiri, studiul de 
fezabilitate reprezintă o cheltuială eligibilă? 
3. Pentru acreditarea Centrului rezidenţial sunt 
necesare diverse avize. Cheltuielile aferente obţinerii 
acestor avize (PSI, mediu, sanitar etc.) sunt eligibile? 
 Vă mulţumim  
Dr. Tita Dobre preşedinte 
AFMC Christiana Alexandria 

Referitor la prima întrebare, pentru a putea participa 
toate cele 7 primării la acest program, puteţi crea o 
asociaţie, iar aceasta să fie partenerul solicitantului 
principal.  
Acreditarea este o condiţionalitate pentru a putea 
participa atât ca solicitant principal cât şi ca 
partener în cadrul prezentei Scheme de finanţare.  
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, punctul 2.1.4 „ Eligibilitatea 
costurilor”, studiile de fezabilitate, taxele pentru avize 
nu sunt cheltuieli eligibile. 

9. În cadrul Programului Phare 2004-2006 "Servicii 
Sociale" dorim să solicităm finanţare pentru 
îmbunătăţirea calităţii serviciului socio-medical, care 
funcţionează în cadrul instituţiei noastre. 
Întrebarea este dacă sunt eligibile cheltuieli salariale 
în cazul posturilor existente în organigramă, dar 
vacante în acest moment? 
Balogh D. Emese  D.G.A.S.P.C. Covasna  

Nu, conform prevederilor legislaţiei române privind 
funcţionarii publici, cheltuielile cu salariile 
funcţionarilor publici nu sunt cheltuieli eligibile în 
cadrul unei scheme de finanţare nerambursabilă 
PHARE, cu atât mai puţin pentru cele care sunt 
vacante. 
 

10. După lectura Ghidului Solicitantului pentru programul 
Phare 2006 Servicii Sociale, vă adresăm 
următoarea întrebare referitoare la sus-amintitul apel: 
Este eligibilă achiziţia de pachete alimentare şi 
medicamente în cadrul unui proiect care îşi propune să 
furnizeze servicii de îngrijire la domiciliu pentru 
vârstnicii dependenţi? În cazul în care răspunsul este 
afirmativ, vă rugăm să precizaţi la ce linie bugetară ar 
trebui încadrate aceste costuri.  
 Cu respect,  Alina CIORNEI 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului pentru 
Schema de finanţare nerambursabilă PHARE 2006, 
linia de buget Phare 2006 / 018 – 147.04.02, număr de 
referinţă 02, secţiunea 2, punctul 2.1.3 „ Eligibilitatea 
proiectelor” activitatea propusă de dumneavoastră s-ar 
putea  încadra în  tipurile de servicii cu caracter 
primar iar linia bugetară din Anexa B „Bugetul 
proiectului”, unde pot fi trecute aceste cheltuieli este 
linia 6, sublinia 6.1 „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”. 

11. Întrebările noastre sunt legate de 
Phare 2004-2006 SERVICII SOCIALE 
Prin intermediul acestui program am vrea să 
reabilităm o clădire a primăriei şi să înfiinţăm un 
centru de zi pentru vârstnici.  
1. certificatul de urbanism şi avizele trebuie 
făcute înainte de predarea cererii de finanţare? 
2.care este documentul statutar care trebuie 
prezentat de primărie? 
Vă mulţumim! 
Primăria Carastelec 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului pentru 
Schema de finanţare nerambursabilă PHARE 2006, 
linia de buget Phare 2006 / 018 – 147.04.02, număr de 
referinţă 02, secţiunea 2, punctul 2.1.1 „Eligibilitatea 
solicitanţilor” structurile din cadrul unei primării care 
pot depune o cerere de finanţare sunt serviciile publice 
de asistenţă socială, compartimente de asistenţă 
socială sau orice altă structură creată la nivelul 
consiliului local sau primăriei cu responsabilităţi în 
domeniul asistenţei sociale. 
 
Menţionăm, de asemenea , că  acreditarea este o 
condiţionalitate pentru a putea participa atât ca 
solicitant principal cât şi ca partener în cadrul 
prezentei Scheme de finanţare.  
Certificatul de urbanism , precum şi avizele se pot 
obţine atât înainte de depunerea cererii de finanţare 
cât şi în timpul implementării proiectului de servicii 
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sociale. 
Documentul statutar în cazul unei primării este 
Hotărârea Consiliului local de organizare şi 
funcţionare a primăriei. 

12. În legătură cu schema de finanţare nerambursabilă 
PHARE 2006, linia de buget Phare 2006 / 018-
147.04.02, număr de referinţă 02, vă rog să-mi spuneţi 
dacă se poate aplica pentru un proiect cu o valoare 
mai mare de 200 000 euro, dar atât contribuţia de 10% 
cât şi sumele ce depăşesc valoarea de 200 000 euro, 
reprezentând valoarea finanţării nerambursabile 
acordate, vor fi plătite din fonduri proprii, astfel că 
suma solicitată va fi de aproximativ 190 000 euro. 
Vă mulţumesc. 
Dan Andrei 
Compartiment Proiecte - Programe DPPS 

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 1, punctul 1.3, paragraful 
privind mărimea finanţării nerambursabile trebuie să 
vă încadraţi în valorile minime şi maxime prevăzute în 
ghid. 
În caz contrar, proiectul devine neeligibil şi va fi 
respins.  

13. În completare la solicitarea noastră din data de 
02.11.2007, vă rog să aveţi în vedere şi următoarele 
întrebări: 
 1. În cazul unei direcţii generale de asistenţă socială 
şi protecţia copilului, ce anume se prezintă ca şi 
document statutar? Acest document trebuie legalizat 
la notariat, sau este suficientă menţiunea de conform 
cu originalul şi ştampila? 
 2. Ţinând cont de neconcordanţele din ghid 
referitoare la documentele suport care se depun odată 
cu cererea de finanţare, vă rugam să precizaţi care este 
totuşi forma în care se vor prezenta acestea (original/ 
copie/ copie conform cu originalul/ copie legalizata la 
notariat)? 
 De asemenea, având în vedere faptul că în ultimele 
zile au fost probleme cu conturile de e-mail, în fişierul 
ataşat vă retransmitem lista întrebărilor din e-mail-
ul anterior, cu rugămintea de a ne confirma primirea 
acesteia. 

În cazul unei direcţii generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului din cadrul unui consiliu judeţean se 
va prezenta „regulamentul de organizare şi 
funcţionare”, precum şi decizia sau Hotărârea 
Consiliului judeţean. 
Referitor la întrebarea nr.2 conform corrigendum-
ului nr. 1 referitor la programul PHARE 2006, linia 
de buget Phare 2006 / 018 – 147.04.02, număr de 
referinţă 02, se va prezenta o copie legalizată a 
certificatului sau deciziei de acreditare. 
În ceea ce priveşte documentele suport care se depun 
odată cu cererea de finanţare se specifică clar la 
punctul 2.2.1 la paragraful „NOTĂ” care sunt 
documente obligatorii , precum şi cele suport care se 
depun în prima etapă a selecţiei de proiecte de servicii 
sociale. 

14. Având în vedere ca DGASPC Iaşi deţine în localitatea 
Cozmeşti, jud. Iaşi, o clădire ce a beneficiat de 
renovare şi reabilitare în anul 2000 printr-o finanţare 
externă nerambursabilă (Banca Mondială, şi nu Phare) 
pentru înfiinţarea unui serviciu destinat copilului cu 
handicap, vă rugăm să ne comunicaţi dacă este 
permisă depunerea unui proiect prin prezenta schemă 
de finanţare nerambursabilă în vederea înfiinţării în 
clădirea actualmente dezafectată a unui serviciu 
destinat persoanelor adulte cu dizabilităţi. Precizăm 
că prin bugetul cererii de finanţare dorim obţinerea 
inclusiv a unei sume destinate lucrărilor civile  
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ ŞI PROTECŢIE A COPILULUI IAŞI 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului pentru 
Schema de finanţare nerambursabilă PHARE 2006, 
linia de buget Phare 2006 / 018 – 147.04.02, număr de 
referinţă 02, se poate dezvolta orice tip de serviciu 
social ce se adresează categoriilor vulnerabile atâta 
timp cât ele sunt în concordanţă atât cu cele 
menţionate în ghidul solicitantului cât şi în legislaţie 
în domeniu în vigoare (OG nr. 68 / 2003 privind 
serviciile sociale cu modificările şi completările 
ulterioare).  
 
Menţionăm, totodată, că sunt eligibile cheltuielile de 
lucrări civile cu respectarea procentelor prevăzute atât 
la punctul 2.1.4 din ghid cât şi în Anexa B - Bugetul 
proiectului, la cererea de finanţare. 

15. Este eligibil un proiect care are ca activitate (pe lângă 
alte activităţi de modernizare şi renovare) întărirea 
capacităţii organizaţionale a unui serviciu social 
acreditat al unei mitropolii prin training şi activităţi de 
formare a personalului serviciului? 
Mulţumesc  

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului pentru 
Schema de finanţare nerambursabilă PHARE 2006, 
linia de buget Phare 2006 / 018 – 147.04.02, număr de 
referinţă 02, secţiunea 2, punctul 2.1.3 „ Eligibilitatea 
proiectelor”, activităţile de formare ale personalului 
unui serviciu sociale nu sunt eligibile în cadrul acestei 
scheme de finanţare. 
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16. Sunt asistent social într-un Compartiment de asistenţă 
socială din cadrul unei primării, acreditat pentru 
furnizarea serviciilor sociale primare, servicii îngrijire 
bătrâni la domiciliu şi cantină socială. În cadrul 
Programului Phare 2006-Servicii Sociale dorim să 
depunem un proiect pentru înfiinţarea unui centru de 
zi pentru copiii proveniţi din familii defavorizate. 
Întrebarea mea este dacă extensia / construcţia unei 
clădiri alipită cantinei sociale reprezintă costuri 
eligibile. În cadrul acestui Program , managerul de caz 
poate fi un funcţionar public? 
Vă mulţumesc. 
Cu consideraţie 
Cristina Bumb 
adresa email: cristinabumb@yahoo.com 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului pentru 
Schema de finanţare nerambursabilă PHARE 2006, 
linia de buget Phare 2006 / 018 – 147.04.02, număr de 
referinţă 02, secţiune 2, punctul 2.1.3 „ Eligibilitatea 
proiectelor” paragraful privind activităţile neeligibile, 
construcţia de clădiri nu este o activitate eligibilă. 
 
Totodată, conform legislaţiei în vigoare privind 
funcţionarii publici, aceştia nu pot fi angajaţi în cadrul 
programelor PHARE şi nu pot fi retribuiţi din 
fondurile Uniunii Europene pentru implementare de 
proiecte. 

17. Stimate (ă)  domn (doamnă),  
Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului 
Bucureşti, denumită în continuare D.G.A.S.M.B. este 
serviciul public de asistenţă socială de la nivelul 
Municipiului Bucureşti, cu personalitate juridică, în 
subordinea Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti. 
DGASMB intenţionează să aplice un proiect în 
parteneriat cu o organizaţie neguvernamentală  care 
activează ca furnizor acreditat de servicii sociale  
pentru înfiinţarea  la nivelul municipiului Bucureşti a 
unui Centru de Informare şi Consiliere pentru cetăţenii 
de etnie romă pe schema de finanţare nerambursabilă 
Phare 2006, Coeziune Economică şi Socială, Servicii 
Sociale, data limită de depunere a proiectelor este  
07.12.2007. 
În acest sens vă adresăm următoarele întrebări: 

• Putem să înfiinţăm un centru de Informare şi 
Consiliere la sediul DGASMB şi o filială la 
sediul ONG-ului acreditat ca furnizor de 
servicii sociale. Precizăm că ONG- ul  are 
deja înfiinţat un astfel de centru care la 
momentul actual nu beneficiază de nici o 
finanţare. 

• După terminarea perioadei de implementare a 
proiectului cine va asigura sustenabilitatea 
funcţionării filialei cu sediul aparţinând ONG-
ului? 

   
Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului 
Bucureşti 
Str. Academiei nr. 3-5, sector 3, Bucureşti 
tel: 314 23 15  
fax: 314 23 16 
e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk  

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului pentru 
Schema de finanţare nerambursabilă PHARE 2006, 
linia de buget Phare 2006 / 018 – 147.04.02, număr de 
referinţă 02, secţiune 2, punctul 2.1.3 „ Eligibilitatea 
proiectelor”, activitatea de informare şi consiliere este 
eligibilă pentru această schemă de grant.  
 
Centrul de informare şi consiliere poate să funcţioneze 
în mai multe locaţii în funcţie de necesităţile 
serviciului social propus. 
 
Ţinând cont de prevederile aceluiaşi ghid,  la punctul 
2.4, privind transmiterea documentelor suport în etapa 
de pre-contractare pentru propunerile de proiect 
selectate provizoriu, este menţionat documentul prin 
care se asigură sustenabilitatea proiectului.  
 
Solicitantul principal, prin semnarea declaraţiei – 
angajament îşi asumă continuarea proiectului şi 
asigurarea de fonduri pentru cel puţin 3 ani după 
încheierea finanţării nerambursabile.  
 

18. Programul PHARE 2004-2006 Coeziune Economică 
şi Socială - SERVICII SOCIALE 
Linia de buget: Phare 2006/018-147.04.02, data 
limită de depunere a proiectelor 07.12.2007 
  
Solicitare clarificări 
 

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, 
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Un cămin pentru persoane vârstnice aflat în 
subordinea Consiliului Local doreşte să 
reabiliteze clădirile aparţinând căminului ( 
îmbunătăţire, reparaţii, reamenajare, modernizare 
utilităţi, etc.). Căminul se află în imediata apropiere al 
unei băi sărate, deţinând şi o bază de tratament în 
acest sens. 
Întrebări :  
1. Pot fi finanţate în cadrul prezentei scheme de 
finanţare activităţile menţionate anterior:  reabilitarea 
utilităţilor (apă, canalizare, iluminat exterior, încălzire 
centrală, etc.), reabilitarea clădirilor (interior-exterior), 
ghidul de finanţare nefiind clar în această privinţă? 
2. Ghidul de finanţare nu face referire la necesitatea 
întocmirii unui Studiu de fezabilitate aferent 
activităţilor, la momentul depunerii cererii de 
finanţare, presupunând că bugetul proiectului ar putea 
fi întocmit în baza unui simplu deviz. Însă, OPIS-ul la 
formularul cererii de finanţare menţionează la punctul 
12 „Studiul de fezabilitate inclusiv aprobări, avize, 
acorduri, expertiză tehnică”, respectiv Grila de 
verificare a conformităţii administrative menţionează 
„ Studiul de fezabilitate este anexat, în copie”. În acest 
sens, vă rugăm să ne precizaţi dacă studiul de 
fezabilitate este necesar a fi întocmit, şi de asemenea, 
dacă este nevoie şi de întocmirea altor documentaţii 
tehnice (ex. Proiect tehnic); 
3. În condiţiile în care aplicantul la prezenta schemă 
de finanţare este Căminul pentru persoane vârstnice, 
acreditat pentru serviciile sociale furnizate, poate fi 
cooptat ca partener Consiliul judeţean în situaţia în 
care, acesta din urmă are în subordine Direcţia 
Generală de Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului – 
Direcţia de Asistenţă Sociala pentru Protecţia 
Persoanelor, acreditată pentru serviciile sociale 
furnizate? 
 Cu deosebit respect, 
 Iulia Gyarmati 
Consilier Serviciul Dezvoltare Regională 
Consiliul Judeţean Mureş 
Str. Primăriei  nr.2 
540026 Târgu Mureş, Judeţul Mureş, RO 
Tel:  0265-263211, int.1270 
Fax. 0265-266804 
E-mail: gyarmati.iuliana@cjmures.ro 

extensie, îmbunătăţire, reparaţii, reamenajări şi altele 
asemenea. 
 
Conform OPIS – ului la formularul cererii de 
finanţare, respectiv Anexa A, la punctul nr. 12 din 
lista de verificare este prevăzut  a se prezenta 
„declaraţia de parteneriat completată şi semnată” şi nu 
studiul de fezabilitate.  
Este posibil ca dumneavoastră să fi descărcat o altă 
arhivă a anexelor şi nu cea referitoare la programul 
PHARE 2006, linia de buget Phare 2006 / 018 – 
147.04.02, număr de referinţă 02 – 
Servicii Sociale.   
 
Conform prevederilor aceluiaşi ghid, Căminul pentru 
persoane vârstnice nu poate fi aplicant principal în 
această schemă de finanţare nerambursabilă dar poate 
fi partener sub condiţia respectării criteriilor de 
eligibilitate aferente partenerilor. 
 
  
 
 

19. Vă rugam să ne comunicaţi dacă, în cadrul schemei de 
finanţare nerambursabile pentru servicii sociale - 
Programul Phare 2006 "Coeziune economică şi 
socială", Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă sunt eligibile ca partener doar  în cazul în care 
sunt acreditate ca furnizori de servicii sociale.  În 
situaţia în care nu sunt acreditate, vă rugăm să ne 
înştiinţaţi, dacă aveţi cunoştinţă, de modalitatea de 
obţinere a unei acreditări. 
   
Cu mulţumiri, 
Lavinia Draghici 

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului 
pentru  Schema de finanţare nerambursabilă 
Phare2006 Servicii sociale, 
Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
pot participa la prezenta schema de finanţare în 
calitate de partener în condiţiile prevăzute la pct. 
2.1.2. din Ghid, respectiv parteneriate şi eligibilitatea 
partenerilor; 
  
Partenerii trebuie să fie acreditaţi ca furnizori de 
servicii sociale şi să nu se afle într-una dintre situaţiile 
menţionate la punctul 2.1.1(2) din ghidul 
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AJOFM Giurgiu 
Buna ziua,  

solicitantului. 
 
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. 

20. Bună ziua, 
Suntem Serviciu Public de Asistenţă Socială şi 
referitor la programul Phare CES 2004-2006 Servicii 
Sociale cu nr. de referinţă 2, am dori să depunem un 
proiect privind dezvoltarea unui centru de servicii de 
îngrijire la domiciliu vârstnici existent. 
În contextul cererii de finanţării apare la punctul 1.9 
durata şi planul de acţiune, după graficul Gantt, un 
nou grafic pentru următorii ani. Nu ştim dacă acesta se 
referă  la perioada de implementare a unui proiect 
dacă depăşeşte mai mult de 12 luni sau se referă la 
perioada de sustenabilitate. 
Acest grafic este nou introdus în contextul cererii de 
finanţare, de aceea vă rugăm să ne explicaţi la ce 
perioade şi activităţi se referă şi cum trebuie 
completat. 
Mulţumim. 
O zi bună 
Codruţa Codau, inspector de specialitate, SPAS Sibiu 

Conform prevederilor punctului 1.9 „ Durata şi planul 
de acţiune” din Cererea de finanţare nerambursabilă 
aferentă Ghidului Solicitantului pentru Schema de 
finanţare nerambursabilă PHARE 2006, linia de buget 
Phare 2006 / 018 – 147.04.02, număr de referinţă 02, 
se solicită perioada de implementare a proiectului, 
deci graficul se referă la această perioadă.  
 
 
În grafic sunt trecute mai mult de 12 luni deoarece pot 
exista proiecte care se implementează în 18 luni. 
 
Modalitatea de completare a graficului este explicată 
în textul de dinainte, în coloanele şi liniile lui cât şi în 
subsolul acestuia. 

21. Programul PHARE 2004-2006 CES, Servicii Sociale, 
Referinţă 02. 
  
Întrebare: 
  
Vă scriu în numele unui ONG: ASOCIAŢIA CARITAS 
EPARHIAL GRECO-CATOLIC CLUJ.  
  
Am dori să ne informaţi dacă suntem eligibili pentru a 
solicita finanţare în cadrul acestui program, deoarece 
asociaţia noastră acţionează ca şi serviciu social al 
Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, iar in Statutul 
Asociaţiei se specifică faptul că aceasta funcţionează 
cu acordul conducerii Eparhiei Greco-Catolice de 
Cluj-Gherla. 
  
Vă rugăm, de asemenea, să ne informaţi dacă avem 
nevoie de alte documente din partea Eparhiei (şi care) 
pentru a demonstra că Asociaţia acţionează în calitate 
de furnizor de servicii sociale al Eparhiei. 
  

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

În concluzie, organizaţiile neguvernamentale, inclusiv 
asociaţiile, pot participa la această schemă de 
finanţare doar în calitate de partener, cu respectarea 
prevederilor Ghidului Solicitantului, punctul 2.1.2 
privind partenerii şi eligibilitatea partenerilor. 
Acreditarea este o condiţionalitate pentru a depune o 
cerere de finanţare în cadrul prezentei Scheme de 
finanţare atât pentru solicitantul principal cât şi 
pentru partener.  
 

22. În legătura cu "Programul Phare 2004 - 2006 
Coeziune Economică şi Socială - Servicii Sociale" 
(pentru schema de finanţare nerambursabilă Phare 
2006 - Linia de buget: Phare 2006/018-147.04.02), vă 
rugăm să  ne răspundeţi la următoarele întrebări: 
  1. Costurile pentru reabilitarea clădirilor sunt costuri 
eligibile? 
  2. Dovada achitării diferenţei de 10% din resursele 
proprii ale solicitantului se va face la demararea 
proiectului sau pe parcursul acestuia, integral sau 
eşalonat?  
  3. Care este procedura de depunere a contribuţiei de 
10%? 
 
    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. 
Dovada achitării diferenţei integrale de 10 % se 
face pe perioada implementării proiectului . 
Pentru a afla mai multe detalii privind anumite 
proceduri tehnice pentru depunerea proiectelor de 
servicii sociale vă rog să vă adresaţi Organismului 
Intermediar Regional din care face parte judeţul 
dumneavoastră. 

23. Stimate Doamne, stimaţi Domni, 
  
În cadrul unui proiect se pot combina cele două tipuri 
de activităţi şi servicii (cele cu caracter primar şi cele 
cu caracter specializat) ?  
În această situaţie care sunt valorile maximă şi 
minimă pentru proiect?  
Întrebările se referă la schema de finanţare 
nerambursabilă Phare 2006, linia de buget Phare 
2006/018-147.04.02 . 
  
Vă mulţumesc. 
Cu stimă, 
Eugen MARIAN 
 

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 „ Tipurile de 
activităţi eligibile”, precum şi prevederilor OG nr. 68 / 
2003 privind serviciile sociale cu modificările şi 
completările ulterioare, serviciile cu caracter primar şi 
serviciile sociale integrate / specializate sunt clar 
definite, fapt pentru care nu se combina cele două 
tipuri de servicii într-un singur proiect – a se vedea 
Corrigendum nr. 2 la Ghidul solicitantului. 
Valorile minime şi maxime sunt prevăzute la 
secţiunea 1 „ Mărimea finanţării nerambursabile” şi 
ele nu pot fi combinate. Orice modificare propusă într-
un proiect de servicii sociale poate conduce la 
descalificarea unui proiect. 

24. Bună ziua, 
Suntem Serviciul Public de Asistenţă Socială şi 
referitor la programul Phare CES 2004-2006 Servicii 
Sociale cu nr. de referinţă 2, am dori să depunem un 
proiect privind dezvoltarea unui centru de servicii de 
îngrijire la domiciliu vârstnici existent. Întrebarea 
noastre se referă la eligibilitatea cheltuielilor 
administrative aferente perioadei în care Centrul va 
funcţiona în sediul nou, pe perioada implementării 
proiectului. Într-adevăr, în buget anexa B la 
subcapitolul 4.4 sunt prevăzute, însă în Ghidul 
Solicitantului la secţiunea 2.1.4 cu privire la 
eligibilitatea costurilor, acestea nu sunt amintite. 
Vă mulţumim 
Codruţa Codau, inspector de specialitate, SPAS Sibiu 

În subcapitolul 4.4 din Ghidul Solicitantului  pentru 
Schema de finanţare nerambursabilă PHARE 2006, 
linia de buget Phare 2006 / 018 – 147.04.02, număr de 
referinţă 02, sunt trecute principalele cheltuieli 
eligibile iar în Anexa B aceste cheltuieli sunt detaliate 
pe linii bugetare. 
 
În concluzie, ceea ce este prezentat în Anexa B – 
„Bugetul proiectului” sunt cheltuielile eligibile pentru 
implementarea proiectului.  
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25. Bună ziua, 
Suntem o instituţie ce este interesată să depună un 
proiect pentru crearea unui centru de zi. Am dori să ne 
spuneţi dacă documentele ce se solicită pentru a 
demonstra eligibilitatea trebuie într-adevăr trimise în 
original sau poate fi şi copie legalizată pag. 15 ghid 
"NOTĂ !! 
Vă rugăm să reţineţi: Solicitanţii vor depune în mod 
obligatoriu, în prima etapă: Anexa A – 
Formularul de cerere de finanţare nerambursabilă, 
Anexa B – Bugetul proiectului, Anexa C – 
Matricea Cadru logic, Anexa 1 din cadrul Anexei F – 
Rezumatul proiectului în limba engleză, precum 
şi următoarele documente: 
1. Documentul statutar (înregistrarea legală) a 
organizaţiei solicitante şi, unde este cazul, pentru 
fiecare partener – în copie legalizată; 
2. Situaţia financiară (bilanţul şi contul de profit şi 
pierderi la 31.12.2006) – în copie; 
3. Formularul de statut juridic (vezi Anexa D) 
completat integral şi semnat de solicitant, însoţit de 
documentele justificative solicitate în cadrul acestuia 
– în original; 
4. Declaraţie pe propria răspundere – solicitantul 
declară că el şi partenerii (dacă este cazul) nu se 
încadrează în niciuna din categoriile menţionate la 
capitolul 2.1.1.(2) de la (a) la (g) de mai sus (vezi 
Anexa H) – în original. 
5. Certificatul de acreditare sau Decizia de acreditare 
pentru serviciile sociale deja existente (atât 
pentru solicitant, cât şi pentru partenerii acestuia) – în 
original. 
Toate documentele de sprijin vor trebui numerotate în 
ordinea prezentată mai sus. 
Documentele de sprijin solicitate trebuie să fie 
furnizate într-un exemplar original şi în 3 fotocopii ". 
Adresăm această întrebare , deoarece este posibil ca 
unul din parteneri să nu fie de acord cu trimiterea în 
original a unui document, fapt ce se justifică. 
Vă mulţumim! 

Da, toate documentele solicitate vor fi depuse 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, în forma şi numărul de copii 
solicitate cu excepţia punctului 5 care a fost modificat 
prin corrigendum-ul nr. 1 la prezentul Ghid, respectiv 
certificatul de acreditare sau decizia de acreditare se 
va depune în copie legalizată pentru a dovedi 
eligibilitatea solicitantului şi a partenerilor acestuia. 
Celelalte condiţii rămân neschimbate. 

26. 1. O instituţie mai poate primi finanţare pentru un 
proiect care s-a încheiat în anul 2006 şi care a fost 
finanţat prin schema de finanţare PHARE Programul 
Consolidarea Societăţii Civile în România, 
Componenta 5 - ACCESS Social ? Aplicantul a fost 
atunci un ONG al unei instituţii publice, iar acum 
intenţionează să aplice instituţia care este furnizor de 
servicii sociale. 
2. Un partener care este ONG, furnizor de servicii 
sociale poate să factureze servicii celui care 
implementează (aplicantului)? 
 
 

1. Da, cu următoarele condiţii: 
 Instituţia care va depune proiectul ca solicitant 

principal să respecte condiţiile de eligibilitate 
conform prevederilor Ghidului Solicitantului 
pentru Schema de finanţare nerambursabilă 
PHARE 2006, linia de buget Phare 2006 / 018 – 
147.04.02, număr de referinţă 02, secţiunea 2, 
punctul 2.1.1 „ Eligibilitatea solicitanţilor”. 

 Activităţile propuse pentru a fi finanţate să fie în 
conformitate cu cele prevăzute la punctul 2.1.3 
„Eligibilitatea proiectelor” paragraful „Tipuri de 
activităţi eligibile” şi să fie altele decât cele 
finanţate în proiectul anterior. 

2. Conform prevederilor aceluiaşi Ghid, punctul 2.1.4 
„Eligibilitatea costurilor” este prevăzut drept cheltuieli 
eligibile şi costurile de subcontractare 

27. Bună ziua, Da, conform legislaţiei în vigoare privind acreditarea 
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Vă rog să ne faceţi cunoscut dacă Penitenciarul 
Oradea, care are un serviciu de asistenţă psiho-socială 
conform organigramei,  trebuie să-şi acrediteze acest 
serviciu sau poate depune aplicaţii în calitate de 
solicitant şi în situaţia dată.  
Vă mulţumim anticipat. 
Codruţa MESTER 
Consilier  
Instituţia Prefectului Bihor 
Compartimentul de Afaceri Europene 
410033, Oradea, Parcul Traian nr. 5  
tel: 0259/418.028, fax: 0359/814.891  
mobil: 0724/54.00.49 
 

furnizorilor de servicii 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 şi  Ordinul nr. 383 / 2005 
pentru aprobarea standardelor generale de calitate 
privind serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a 
îndeplinirii acestora de către furnizori, toţi furnizorii 
de servicii sociale, pentru a putea  acorda servicii 
sociale de calitate, trebuie să se acrediteze şi să 
respecte standardele generale de calitate a 
serviciilor sociale. 
În concluzie acreditarea este o condiţionalitate 
pentru a putea participa atât ca solicitant principal 
cât şi ca partener în cadrul prezentei Scheme de 
finanţare nerambursabilă.  

28. Bună ziua! 
În Ghidul Solicitantului nu am găsit formularul de 
cerere şi anexele. De unde putem descărca 
formularele acestea? Este şi un formular pentru pre-
propunere adică ce trebuie să conţină propunerea? 
O zi frumoasă!  
Cu stimă: 
Puskas Adel Anna 
EU integrációs és információs szakreferens 
referent de integrare şi informare UE 
Comuna Ditrău 

 
Adresa de internet unde puteţi găsi Ghidul 
Solicitantului, precum şi anexele şi formularul de 
cerere de finanţare este următoarea : 
http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp 
 
Totodată, menţionăm că formularul de cerere şi 
anexele nu sunt incluse în Ghid ele regăsindu-se în 
fişierul de arhivă poziţionat imediat sub Ghidul 
Solicitantului. 

29. Bună ziua! 
Întrebările noastre sunt legate de 
Licitaţie deschisă - linia bugetară Phare 2006/018-
147.04.02 şi anume de anexele următoare: 
ANEXA D  
Tipul Companiei în cazul primăriei cu ce se 
completează  
Oraş –suntem o comună completăm cu numele 
comunei  
Număr TVA – care este acest număr 
ANEXA H 
În cazul în care solicitantul este o primărie la 
subsemnat scriem numele primăriei, sau numele 
reprezentantului beneficiază / nu beneficiază de alte 
fonduri pentru următoarele activităţi, se referă la 
cele active în momentul depunerii documentaţiei cine 
semnează anexa H, solicitantul şi toţi partenerii sau 
numai reprezentantul solicitantului 
Mulţumim anticipat! 
 Koszta Orsolya 

Referitor la întrebările dumneavoastră vă informăm 
următoarele: 

 În Anexa D se vor completa acele rubrici aferente 
instituţiei. 

 Anexa H, fiind declaraţie pe propria răspundere, 
va fi semnată de solicitantul principal. 

 
Totodată menţionăm că pentru informaţii privind 
unele aspecte tehnice ale dosarului vă puteţi adresa şi 
Organismului Intermediar Regional din care face parte 
judeţul dumneavoastră. 
 
 
 

30. Bună ziua  
 
Asociaţia Centrul European pentru promovarea si 
Integrarea Romilor Craiova –Dolj  doreşte să ne 
spuneţi dacă  
   - ONG care sunt parteneri în cadrul Programului 
Phare 2006/018-147.02.04-Servicii Sociale  având 

Ghidului Solicitantului pentru Schema de finanţare 
nerambursabilă PHARE 2006, linia de buget Phare 
2006 / 018 – 147.04.02, număr de referinţă 02, 
secţiunea 2, la punctul 2.1.2                            
„Parteneriate şi eligibilitatea partenerilor” prevede 
foarte clar cine poate fi partener şi ce condiţii trebuie 
să îndeplinească pentru a putea participa la această 
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termen de depunere 07.12.2006 trebuie să fie 
acreditaţi în servicii sociale . 
  - dacă ONG care este partener a depus documentaţia 
la Direcţia Muncii pentru a obţine acreditare dar nu a 
primit nici un răspuns poate fi partener.  
Vă rugam să precizaţi clar cine poate deveni partener 
şi ce condiţii trebuie să îndeplinească  
Vă mulţumesc. 

schemă de finanţare în calitate de partener. 
 
Totodată menţionăm că termenul limită de depunere a 
propunerilor de proiecte a fost modificat în 
conformitate cu Corrigendumul nr. 2, respectiv 10 
martie 2008.   
Având în vedere faptul că s-a modificat termenul de 
depunere a proiectelor există timpul fizic necesar 
obţinerii certificatului sau a deciziei de acreditare. 
Acreditarea este o condiţionalitate pentru a putea 
participa atât ca solicitant principal cât şi ca 
partener în cadrul prezentei Scheme de finanţare 
nerambursabilă.  

31. Bună ziua, 
Mă numesc Florea Elena Gabriela, reprezentantul 
legal al Asociaţiei Pro Vita Călăraşi, înfiinţată în luna 
iulie 2007, aşa cum rezultă şi din înregistrarea în 
Registrul Special al Judecătoriei Călăraşi, pe care îl 
regăsiţi în documentele ataşate acestui e-mail.  
Întrebarea mea este daca Asociaţia pe care o reprezint, 
poate să fie partener eligibil în cadrul unui proiect pe 
care Primăria Cuza Vodă doreşte să îl depună pt. 
"asistenţă specializată pt. copii şi familiile aflate în 
dificultate"(suma max. 200.000 E) din Programul 
PHARE 2006.  
Menţionez că în acest moment Asociaţia are un 
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi 
pentru realizarea unei Campanii de informare şi 
consiliere asupra consecinţelor grave medicale, 
psihice, spirituale şi sociale ale avortului, dar şi cu 
privire la contracepţie şi bolile cu transmitere sexuală.  
Răspunsul dumneavoastră îmi este util pentru a şti ce 
strategie de finalizare a proiectului vom adopta pt. ca 
acesta sa fie unul câştigător. 
 Dr. Florea Elena Gabriela  

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului 
pentru  Schema de finanţare nerambursabilă 
Phare2006 Servicii sociale, 
asociaţiile pot participa la prezenta schema de 
finanţare în calitate de partener, în condiţiile 
prevăzute la pct. 2.1.2. din Ghid, respectiv 
parteneriate şi eligibilitatea partenerilor şi sub 
condiţia acreditării  conform legislaţiei în vigoare. 
 

32. Vă rog să-mi clarificaţi următoarea întrebare: 
 
În ghidul aplicantului la 2.1.1 la  
solicitanţi este trecut şi: 
- instituţii publice care au constituite compartimente 
de asistenţă socială, scoli, universităţi ...., mitropolii, 
episcopii. 
partenerii solicitantului pot fi şi: 
- instituţii publice care au constituite compartimente 
de asistenţă socială, scoli, universităţi, poliţie,..... 
biserici etc.; 
Structurile bisericii sunt exprimate diferit !!!!! în cele 
două cazuri. 
Nu ştiu dacă se cunoaşte dar: 
structurile juridice pe lângă care pot să funcţioneze 
servicii sociale în cazul Bisericii sunt: episcopia 
(centrul eparhial), protopopiatul sau parohia. 
În Arhi Episcopia Iaşilor  toate cele  trei  structuri  
deţin birouri  sociale  acreditate de  MMFES. 

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 şi ale Corrigendumul nr.1 
aferent prezentei scheme de finanţare s-a modificat 
paragraful referitor la solicitanţii eligibili, respectiv au 
fost adăugate ca instituţii eligibile parohiile şi 
protopropiatele. 
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Întrebare: În ce măsură  birourile protopopiatelor, 
alături de cele ale episcopiilor / mitropoliilor, 
acreditate cf. legii pot fi recunoscute ca solicitanţi  
Vă mulţumim. 
Cu stimă, 
Pr. Narcis Axinte 

33. Stimaţi domni, 
Reprezint o parohie care nu are organizat (în mod 
formal) un serviciu propriu de asistenţă socială, însă 
se implică în mod activ şi permanent în viata 
comunităţii - în domeniul sprijinirii copiilor orfani, 
bolnavi, abandonaţi şi a femeilor abuzate, precum şi 
pentru combaterea violenţei în familie. 
Parohia doreşte să aplice la programul Phare 2004-
2006 CES DRU - Servicii sociale pentru obţinerea 
unei finanţări în scopul construirii unei centru pentru 
adăpostirea femeilor abuzate şi a celor care decid să 
părăsească familia împreună cu copiii din cauza 
tratamentelor violente la care sunt supuse. 
 Am dori să ştim dacă suntem solicitant eligibil în 
cadrul Programului, dat fiind faptul că nu avem 
organizat un serviciu/ departament propriu de 
asistenţă socială. 
Vă mulţumim şi aşteptăm cu deosebit interes 
comentariile Dvs. 
 Cu sinceritate, 
 Cristina Caluianu 

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 şi ale Corrigendumul nr.1 
aferent prezentei scheme de finanţare, parohiile pot 
depune o cerere de finanţare nerambursabilă dacă au 
înfiinţat un compartiment de asistenţă socială şi este 
acreditat ca furnizor de servicii sociale conform 
legislaţiei în vigoare. 
În concluzie, acreditarea este o condiţionalitate 
pentru a putea participa atât ca solicitant principal 
cât şi ca partener în cadrul prezentei Scheme de 
finanţare nerambursabilă. 

34. Avem o întrebare privitoare la capitolul 2.1.1 din 
Ghid, Eligibilitatea solicitanţilor. 
Sunt eligibile unităţile de asistenţă socială constituite 
de o parohie (la alineatul a) sunt menţionate  doar 
mitropolii şi episcopii ca şi  instituţii religioase) ?  
 
Vă mulţumim,  
Loredana DINU 
 

Da, în conformitate cu prevederile Ghidului 
Solicitantului pentru Schema de finanţare 
nerambursabilă PHARE 2006, linia de buget Phare 
2006 / 018 – 147.04.02, număr de referinţă 02 şi ale 
Corrigendumul nr.1 aferent prezentei scheme de 
finanţare s-a modificat paragraful referitor la 
solicitanţii eligibili, respectiv au fost adăugate ca 
instituţii eligibile parohiile şi protopropiatele. 

35.     Suntem Penitenciarul Giurgiu şi desfăşurăm 
activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei 
României, Declaraţiei Universale a Drepturilor 
Omului, cu recomandările Consiliului Europei cu 
privire la tratamentul deţinuţilor, cu dispoziţiile Legii 
nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Legii nr. 
51/1991 privind siguranţa naţională a României, 
legislaţiei execuţional-penale şi ale hotărârilor 
Guvernului date în aplicarea acestei legislaţii. 
    Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
contribuie la apărarea ordinii publice şi a siguranţei 
naţionale prin asigurarea pazei, escortării, 
supravegherii, aplicarea regimului de detenţie şi 
organizarea de activităţi de asistenţă socială şi 
educaţie destinate reinserţiei sociale a persoanelor 
private de libertate. 
    Vrem să înaintam o solicitare de finanţare 
nerambursabilă pe programul Phare 2006/018-
147.04.02, referinţă: 02, în parteneriat cu AJOFM 
Giurgiu. 

Da, în conformitate cu prevederile Ghidului 
Solicitantului pentru Schema de finanţare 
nerambursabilă PHARE 2006, linia de buget Phare 
2006 / 018 – 147.04.02, număr de referinţă 02, 
secţiunea 2, punctul 2.1.1 „ Eligibilitatea 
solicitanţilor”, penitenciarele sunt instituţii eligibile ca 
solicitant principal, sub condiţia acreditării iar 
AJOFM –ul poate participa la prezenta schemă de 
finanţare în calitate de partener, cu respectarea 
condiţiilor de eligibilitate. 
 
Conform legislaţiei în vigoare privind acreditarea 
furnizorilor de servicii 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 şi Ordinul nr. 383 / 2005 
pentru aprobarea standardelor generale de calitate 
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    Ideea de proiect susţine asigurarea de măsuri de 
sprijin pentru integrarea pe piaţa muncii, altele decât 
cele prevăzute în Codul Muncii, inclusiv ateliere 
protejate, precum şi activităţi, măsuri şi servicii 
sociale pilot, pentru fostele persoane private de 
libertate. 
    Întrebarea noastră este dacă penitenciarele dar şi 
AJOFM sunt eligibile pe programul mai sus 
menţionat, punându-se problema acelei acreditări. 
 
Mulţumesc, 
 Simon Urdea 

privind serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a 
îndeplinirii acestora de către furnizori, toţi furnizorii 
de servicii sociale, pentru a putea  acorda servicii 
sociale de calitate, trebuie să se acrediteze şi să 
respecte standardele generale de calitate a 
serviciilor sociale. 
 
În concluzie acreditarea este o condiţionalitate 
pentru a putea participa atât ca solicitant principal 
cât şi ca partener în cadrul prezentei Scheme de 
finanţare nerambursabilă. 

36. Vă reţin atenţia cu următoarele întrebări legate de linia 
de finanţare PHARE CES, sperând să primesc un 
răspuns cât mai rapid din partea dumneavoastră: 
  
1. În condiţiile în care Primăria Bărbuleşti din judeţul 
Ialomiţa (având departament specializat pentru 
furnizarea de servicii sociale, însă neacreditat) ar dori 
să beneficieze de acest Program Phare, implicând şi 
DGASPC Ialomiţa (servicii sociale acreditate), care ar 
fi soluţia pentru depunerea unei cereri de finanţare?  
  
2. Este eligibil un proiect în care implementatorul 
amenajează/reabilitează un centru pentru găzduire 
temporară persoane defavorizate (cetăţeni de etnie 
roma) afectate de inundaţii? Dar reabilitare locuinţe 
pentru persoanele afectate? 
  
3. Este posibil ca primăria să pună la dispoziţie o 
clădire, ca partener (deşi neacreditat), şi DJASPC 
Ialomiţa să se ocupe de oferirea unor servicii sociale 
integrate prin proiectul PHARE de care discutăm?  
  
Vă mulţumesc frumos şi aştept cu interes răspunsul 
dumneavoastră.  
 Cu stimă, 
 Elena Iorga  
 
 

1. Conform prevederilor Ghidului Solicitantului 
pentru Schema de finanţare nerambursabilă PHARE 
2006, linia de buget Phare 2006 / 018 – 147.04.02, 
număr de referinţă 02, soluţia pentru depunerea unei 
cereri de finanţare nerambursabilă este ca DGASPC 
Ialomiţa să depună cererea în calitate de furnizor de 
servicii sociale acreditat în parteneriat cu Primăria 
Bărbuleşti. 
 
2. Da, crearea unui centru pentru găzduire temporară a 
persoanelor defavorizate este o activitate eligibilă. 
Reabilitarea locuinţelor persoanelor afectate de 
calamităţi naturale nu constituie activitate eligibilă în 
cadrul acestei scheme de finanţare. 
 
3. Da, primăria în calitate de partener poate pune la 
dispoziţie spaţiul pentru crearea centrul cu condiţia de 
nu se implica direct în acordarea efectivă a serviciului 
social propus, caz în care, primăria,  nu are nevoie de 
acreditate. 

37. Bună ziua, sunt un Centru de Găzduire Temporară 
pentru Copii şi Adulţi, care aparţine de Consiliul 
Local Ţăndărei, jud. Ialomiţa şi am avea o întrebare: 
      Cheltuiala cu TVA este o cheltuială eligibilă? 
 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului pentru 
Schema de finanţare nerambursabilă PHARE 2006, 
linia de buget Phare 2006 / 018 – 147.04.02, număr de 
referinţă 02, punctul 2.1.4             „Eligibilitatea 
costurilor”, paragraful privind costurile neeligibile, 
TVA-ul nu este o cheltuială eligibilă. 

38. Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti, 
in calitate de serviciu public de asistenta sociala 
doreste sa solicite o finantare nerambursabila pentru 
schema de finantare nerambursabila Phare 2006, Linia 
de Buget :Phare 2006/018-147.04.02. 
In acest sens dorim sa obtinem informatii 
suplimentare in ceea ce  priveste  proiectul cu care 
dorim sa aplicam si  care are ca data limita de 
depunere 07.12.2007. 
Intentia noastra este de a aplica pentru un proiect cu 
titlul  “Centru De Asistenta Si Sprijin In Vederea 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului pentru 
Schema de finantare nerambursabila Phare2006 – 
Servicii Sociale la punctul 2.1.1 este paragraful 
privind eligibilitatea solicitantilor. Solicitantii trebuie 
sa fie acreditati ca furnizori de servicii sociale 
conform legislatiei in vigoare;  
La punctul 2.1.3. este paragraful privind– 
Eligibilitatea proiectelor - tipurile de activitati 
eligibile: 
- servicii sociale cu caracter primar; 
- servicii sociale integrate/ specializate. 
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Asigurarii Unei Vieti Active Si Autonome Pentru 
Persoanele Cu Dizabilitati “. 

Consideram ca un centru pentru persoanele 
cu dizabilitati raspunde nevoilor sociale identificate la 
nivel local. 

Pe aceasta cale dorim sa va intrebam daca 
un  astfel de centru se poate incadra ca tip de servicii 
sociale acordate in cadrul servicii sociale integrate si 
daca acesta trebuie sa fie neaparat de  tip rezidential . 
Cu stima,  
Administratia Serviciilor Sociale Comunitare 
 

Mai multe detalii privind tipurile de servicii 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. 
 

39. In cadrul  Programului de finantare Servicii sociale  
Phare 2006 Coeziune economica si sociala DGASPC 
SALAJ ar   dori sa  intocmeasca  o aplicatie prin care 
sa extindem un serviciu social deja existent. 
 Concret am vrea sa extindem Serviciile Centrului de 
urgenta  pentru copii Zalau:  
prin infiintarea unei echipe mobile,  
dezvoltarea in cadrul centrului a unui serviciu de 
informare si consiliere privind drepturile copiilor. 
  
            In consecinta va rugama sa ne comunicati daca 
aceste activitati sunt eligibile ?   
Pentru  realizarea acestor activitati este nevoie de:  
executarea unor lucrarii de recompartimentare  si 
finisaje interioare a mansardei cladirii  unde 
functioneaza in prezent centrul de urgenta  precum si 
dotarea cu mobilier si echipament a acestui spatiu. 
  
 Va rugam sa ne comunicati daca daca procentul de 
30% din linia de buget  7 indicat in ghid pentru  
costurile de achizitie a echipamentelor  si bunurilor  se 
calculeaza separat sau impreuna cu lucrarile de 
construtii si finisaje.   Este  corect daca avem la linia 
de buget 3  Echipamente si bunuri o  suma de maxim 
30 % din linia 7 , iar la linia 6 Altele  o suma care sa 
fie egala cu 30 % din linia 7.  Sau procentul de 30% sa 
fie impartit intre cele 2 linii de buget 
 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului pentru 
Schema de finanţare nerambursabilă PHARE 2006, 
linia de buget PHARE 2006/018-147.04.02, numărul 
de referinţa 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 
(furnizor 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 Anexei B „Bugetul proiectului”, la prezentul 
Ghid al 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 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: 

1. servicii cu caracter primar 
2. servicii sociale integrate/specializate 

 
Conform Anexei B Bugetul Proiectului, pentru linia 3 
se vor aloca un procent maxim de 30% din linia 7 şi 
un procent de maixim 30 % pentru linia 6 Altele  . 

40. Este eligibila modernizarea etajului superior al 
centrului de zi finantat prin PHARE SERVICII 
SOCIALE 2004? Daca da, este neaparat necesar lift? 
Costurile modernizari (inclusiv materiale de 
constructii) pot intra la costuri de subcontractare? 
 

În conformitate cu Ghidul 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 
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civile care includ reabilitare, modernizare, extensie, 
îmbunătăţire, reparaţii, reamenajări şi altele asemenea. 
Trebuie menţionat totuşi că, solicitanţii de finanţare 
nerambursabilă vor da o declaraţie scrisă prin care 
confirmă că sunt în cunoştinţă de cauză cu privire la 
faptul ca dubla finanţare a aceluiaşi proiect nu este 
permisă.  
Referitor la necesitatea instalării unui lift, trebuie 
menţionat că: 
„ 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: 

3. servicii cu caracter primar 
4. servicii sociale integrate/specializate 

 
41. Este eligibila modernizarea acoperisului centrului de 

zi finantat prin PHARE SERVICII SOCIALE 2004? 
Daca da, acest cost poate fi prevazut integral ca si cost 
de subcontractare? 
 

DA, conform Ghidul 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. 

42. Dacă o Asociaţie Intercomunitara este in curs de 
acreditare ca furnizor de servicii de îngrijire în cadrul 
centrului de zi cu scopul unui parteneriat cu Consiliul 
Local în cadrul căruia exista centrul, poate sa aplice ca 
si partener si la un alt proiect care sa implice alt tip de 
servicii sociale? (de ex rromii)? 
 

Da, conform prevederilor Ghidului Solicitantului 
pentru Schema de finanţare nerambursabilă PHARE 
2006, linia de buget PHARE 2006/018-147.04.02, 
numărul de referinţa 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 (furnizor 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. 

 
 
 
 


