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Servicii sociale 
pentru viitor

Schema de finanSchema de finanţţare nerambursabilă are nerambursabilă 

pentru servicii socialepentru servicii sociale

Programul Phare 2006 
„Coeziune economică şi socială”

Lansarea regională 
Regiunea Bucureşti Ilfov 

Ministerul Muncii,

Familiei şi 

Egalităţii de Şanse

Întărirea capacităţii MMFES în domeniul asistenţei sociale. Asistenţă tehnică pentru 
promovarea şi implementarea schemelor de finanţări nerambursabile pentru servicii 
sociale
Proiect finanţat de UE şi implementat de B&S Europe şi Bernard Brunhes International
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Obiective

� Obiectivul general

Realizarea unui sistem naţional de asistenţă socială 
bazat pe principiul egalităţii, care să rezolve problemele 
reale ale grupurilor vulnerabile şi care să fie construit 
printr-un proces de consultare şi participare continuă a 
reprezentanţilor diferitelor niveluri guvernamentale şi în 
cadrul unui parteneriat efectiv cu societatea civilă.
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Obiective

� Obiective specifice

Dezvoltarea serviciilor sociale în vederea promovării 
incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile şi a 
dezvoltării resurselor umane.

Realizarea de parteneriate efective între autorităţile 
publice locale şi organizaţiile guvernamentale care 
activează ca furnizori acreditaţi de servicii sociale.
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Date generale

� Autoritatea contractantă: Ministerul Muncii, 

Familiei şi Egalităţii de Şanse

� Data lansării apelului pentru propuneri “Servicii 
sociale”: 7 septembrie 2007

� Suma globală indicativă disponibilă pentru licitaţie:

7 milioane de euro7 milioane de euro, din care 5,25 milioane de 

euro sunt fonduri Phare şi 1,75 milioane de euro 

provin de la bugetul de stat al României
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Repartizarea indicativă a 
fondurilor pe regiuni (sume)

N-E

1.510.000 €

Centru

772.000 €

S-E

974.000 €Sud

1.125.000 €S-V

839.000 €

Vest

619.000 €

N-V

810.000 €

Buc.-If.

351.000 €

Total: 7.000.000 €
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Repartizarea indicativă a 
fondurilor pe regiuni (%)

N-E

21,57%

Centru

11,03%

S-E

13,92%Sud

16,07%S-V

11,99%

Vest

8,84%

N-V

11,57%

Buc.-If.

5,01%
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Mărimea finanţării 
nerambursabile

� Pentru tipurile de servicii cu caracter primar:
� Suma minimă: 10.000 de euro

� Suma maximă: 75.000 de euro

� Pentru tipurile de servicii specializate:
� Suma minimă: 100.000 de euro

� Suma maximă: 200.000 de euro
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Contribuţie bugetară (%)

� Finanţarea nerambursabilă acordată nu 
poate depăşi 90% din totalul costurilor eligibiIe 
ale proiectelor propuse. 

� Diferenţa de 10% trebuie finanţată din 
resursele proprii ale solicitantului sau ale 
partenerilor sau din alte surse decât cele ale 
bugetului Comunităţii Europene.
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Eligibilitatea solicitanţilor de 
finanţare nerambursabilă

Condiţii de eligibilitate a solicitantului:

A. 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.

B. Să fie direct responsabil de implementarea şi 
managementul proiectului;

C. Să nu acţioneze ca un intermediar;
D. Să aibă sediul înregistrat în România, în regiunea 

unde se depune cererea de finanţare.
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Eligibilitatea solicitanţilor de 
finanţare nerambursabilă

Solicitanţii pot fi:
A. Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia 

copilului de la nivelul consiliilor judeţene;
B. 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;

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

� 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. 

� Partenerul/ partenerii trebuie să fie acreditaţi ca furnizori 
de servicii sociale conform legislaţiei în domeniu până la 
sfârşitul perioadei de implementare a proiectului.
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Eligibilitatea partenerilor (I)

Partenerii solicitantului de finanţare 
nerambursabilă pot fi organizaţii non-profit 
publice sau private, cum ar fi:

A. Direcţii generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului de la nivelul altor consilii 
judeţene;

B. Servicii publice de asistenţă socială sau 
compartimente de asistenţă socială din cadrul 
altor consilii locale;
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Eligibilitatea partenerilor (II)

C. Instituţii publice care au constituite 
compartimente de asistenţă socială şi 
desfăşoară activităţi în domeniul social, 
precum: spitale, şcoli, universităţi, 
penitenciare, poliţie, biserici etc.;

D. Organizaţii neguvernamentale;
E. Agenţii judeţene de ocupare a forţei de 

muncă;
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Eligibilitatea partenerilor (III)

� Numărul maxim de parteneri într-un parteneriat nu 
trebuie să fie mai mare de 3, inclusiv solicitantul de 
finanţare nerambursabilă.

� Partenerii solicitantului participă la pregătirea şi 
implementarea activităţilor proiectului (cu excepţia 
managementului de proiect, care este 
responsabilitatea exclusivă a solicitantului). În acest 
sens, partenerii trebuie să fie acreditaţi ca furnizori de 
servicii sociale şi să fie eligibili conform criteriilor din 
Ghidul solicitantului de finanţare nerambursabilă.
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Eligibilitatea proiectelor (I)

� Durata

Durata iniţială planificată de implementare a unui proiect 
nu poate fi mai mică de 12 luni şi nu poate depăşi 
18 luni.

� Sectoare sau domenii de activitate

Proiectele propuse trebuie să răspundă obiectivelor şi 
priorităţilor stabilite la nivel naţional pentru dezvoltarea 
serviciilor sociale (vezi Planul naţional de dezvoltare 
2004-2006 şi Strategia naţională privind serviciile 
sociale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1826 din 
2005).
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Eligibilitatea proiectelor (II)

� Localizare

Grupurile ţintă, beneficiarii finali şi activităţile proiectului 
trebuie să fie localizate în regiunea în care va fi depus 
proiectul.

� Tipuri de activităţi eligibile

Tipurile de servicii sociale prevăzute în Ordonanţa 
Guvernului nr. 68/ 2003 privind serviciile sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare şi anume:
� servicii sociale cu caracter primar;
� servicii sociale integrate/ specializate. 
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Eligibilitatea proiectelor (III)

� Definiţii

A. Serviciile sociale cu caracter primar au drept scop 
prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori 
vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau 
excluziune socială. 

B. Serviciile sociale integrate/ specializate au drept 
scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea 
capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii 
de nevoie socială.
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Eligibilitatea proiectelor (IV)

� Notă

Pentru lista completă a serviciilor sociale care pot fi 
dezvoltate prin propunerile de proiecte, vezi Ghidul 
solicitantului de finanţare nerambursabilă, la adresa 
de internet a Autorităţii de Management pentru 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane: 

http://www.mmssf.ro/website/ro/amposdru_a.jsp
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Eligibilitatea proiectelor (V)

� Notă

Este necesar ca proiectul să demonstreze că a fost 
atinsă cel puţin una dintre priorităţile naţionale stabilite 
prin Strategia naţională privind serviciile sociale, 
aprobată prin H.G. nr. 1826/ 2005 . 
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Eligibilitatea proiectelor (VI)

� Activităţi neeligibile

A. Sponsorizări individuale pentru participarea la 
workshop-uri, seminare, conferinţe şi congrese;

B. Burse individuale pentru studii şi pentru cursuri de 
instruire;

C. Activităţi comerciale sau orice activitate generatoare de 
profit;

D. Activităţi de acordare de finanţări nerambursabile (ex: 
folosirea fondurilor proiectelor pentru acordarea de 
finanţări nerambursabile sau de împrumuturi altor 
organizaţii);
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Eligibilitatea proiectelor (VII)

E. Vizite de studiu în străinătate sau orice altă activitate 
care implică o serie de costuri internaţionale de 
călătorie;

F. Proiecte care promovează activităţi politice sau 
ideologice;

G. Activităţi deja finanţate sau în curs de finanţare de la 
bugetul de stat sau din alte surse. 
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Eligibilitatea proiectelor (VIII)

� Numărul de propuneri şi finanţări nerambursabile 
pentru un solicitant

� Un solicitant poate depune mai mult de o propunere de 
finanţare, cu condiţia ca pentru fiecare proiect să existe 
o echipă de management diferită.

� Unui solicitant i se poate acorda mai mult de o finanţare 
nerambursabilă în cadrul acestei scheme de finanţare, 
dacă nu se constată o suprapunere a activităţilor din 
proiecte şi dacă are capacitate suficientă pentru a 
furniza toate resursele necesare fiecărui proiect. 
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Eligibilitatea costurilor (I)

� Costuri directe eligibile

� Pentru a fi eligibile în această licitaţie deschisă, 
costurile trebuie:

� să fie necesare pentru realizarea activităţilor din cadrul 
proiectului, să fie prevăzute în contractul de finanţare 
nerambursabilă anexat la Ghidul solicitantului şi să corespundă 
cu principiile unui management financiar sănătos, în special o 
utilizare eficientă a fondurilor şi un raport optim cost-rezultate; 

� să fie angajate în perioada de implementare a proiectului de 
beneficiari sau de partenerii lor.

� Notă: Procentajul maxim pentru unele activităţi este 
prezentat în detaliu şi în Anexa B – Bugetul proiectului.



24

Eligibilitatea costurilor (II)

� Costuri indirecte eligibile

� Un procent fix nu mai mare de 7% din linia de buget 9 –
„Total costuri direct eligibile proiect” poate fi alocat 
pentru costuri indirecte destinate costurilor 
administrative de regie ale beneficiarului pentru proiect.

� Costurile indirecte nu sunt eligibile dacă solicitantul 
primeşte în alte circumstanţe o finanţare 
nerambursabilă operaţională din partea CE.

� Costurile indirecte care depăşesc 7% din valoarea 
totală a costurilor totale directe vor fi considerate 
neeligibile.
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Eligibilitatea costurilor (III)

� Contribuţia în natură

� Orice contribuţie în natură făcută de beneficiar sau de 
partenerii acestuia sau din orice altă sursă nu 
reprezintă o cheltuială efectivă şi nu este un cost 
eligibil. 

� Contribuţiile în natură nu vor fi tratate drept cofinanţare 
adusă de beneficiar. Costurile cu personalul desemnat 
pentru proiect nu reprezintă o contribuţie în natură şi 
pot fi considerate drept cofinanţare în bugetul 
proiectului doar atunci când sunt plătite de către 
beneficiar sau partenerii săi.
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Eligibilitatea costurilor (IV)

� Costuri neeligibile

A. Datorii şi provizioane pentru pierderi sau datorii;
B. Dobânzi datorate;
C. Articole deja finanţate printr-o altă finanţare;
D. Cumpărări de terenuri sau clădiri;
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Eligibilitatea costurilor (V)

E. Construcţii de clădiri;
F. Pierderi financiare datorate diferenţelor de curs valutar;
G. Taxe, inclusiv TVA, numai dacă beneficiarul (sau 

partenerii beneficiarului) nu le poate recupera şi 
dispoziţiile aplicabile nu interzic acoperirea acestora;

H. Credite la terţe părţi;
I. Costuri de personal pentru funcţionarii publici, cu 

excepţia activităţilor didactice (lectori).
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Informaţii suplimentare (I)

� Unde se trimit cererile de finanţare

Cererea de finanţare completată de solicitant se 
depune la Organismul Intermediar Regional al 
Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane (OIR POS DRU) din regiunea unde 
se va implementa proiectul propus.

� Termenul limită pentru depunerea 
cererilor de finanţare nerambursabilă 
este: 7 decembrie 2007, ora 16.00. 
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Informaţii suplimentare (II)

� Potenţialii solicitanţi pot obţine informaţii şi clarificări 
privind licitaţia direct de la sediile OIR POS DRU, prin 
e-mail sau prin fax, dar nu mai târziu de 21 de zile 
calendaristice înaintea termenului limită de primire a 
propunerilor.

� Vă rugăm să indicaţi clar, în subiectul mesajului, licitaţia 
la care se referă întrebarea dumneavoastră. 

� E-mail: Office@oiposdrubi.ro Tel
� E-mail: serviciisociale2006@amposdru.mmssf.ro

� Fax:  021/ 315 02 07
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Informaţii suplimentare (III)

� Răspunsurile la întrebările adresate de solicitanţi vor fi 
publicate nu mai târziu de 11 zile calendaristice 
înaintea termenului limită de depunere a propunerilor, 
pe pagina de internet:
http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp.
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Evaluarea şi selectarea cererilor 
de finanţare nerambursabilă (I)

� Patru paşi:

1. Sesiunea de deschidere a propunerilor şi de 
conformitate administrativă

Vor fi evaluate următoarele:
� Dacă a fost respectat termenul limită. În caz contrar, cererea va 

fi respinsă în mod automat.
� Dacă cererea de finanţare corespunde tuturor criteriilor 

menţionate în lista de verificare. Dacă oricare din informaţiile 
cerute lipseşte sau este incorectă, cererea de finanţare va fi 
respinsă numai din acest motiv şi nu va mai fi evaluată în 
continuare.
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Evaluarea şi selectarea cererilor 
de finanţare nerambursabilă (II)

2. Evaluarea pre-propunerii

Vor fi evaluate următoarele:
� Pre-propunerile care au respectat termenul limită şi îndeplinesc 

criteriile menţionate în lista de verificare vor fi supuse în 
continuare unei evaluări cu privire la relevanţa proiectului, a 
metodologiei şi a sustenabilităţii acestuia, precum şi la 
capacitatea operaţională şi expertiza solicitantului.

� Pre-propunerea poate primi un punctaj total de maximum 50 de 
puncte, conform grilei de evaluare publicate în Ghidul 
solicitantului. Această primă evaluare va conduce la o selecţie 
provizorie. Doar cererile de finanţare ale căror pre-propuneri au 
trecut de prima fază a selecţiei vor fi evaluate în totalitate mai 
departe.
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Evaluarea şi selectarea cererilor 
de finanţare nerambursabilă (III)

2. Evaluarea pre-propunerii

Notă:

� Numai solicitanţilor care au primit în această fază un 
punctaj total de minimum 30 de puncte şi au depus 
cele mai bune pre-propuneri a căror sumă nu 
depăşeşte de 4 ori valoarea pachetului financiar 
destinat fiecărei regiuni li se vor evalua în totalitate 
cererile de finanţare nerambursabilă.
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Evaluarea şi selectarea cererilor 
de finanţare nerambursabilă (IV)

3. Evaluarea integrală a cererii de finanţare

Evaluarea calităţii cererilor de finanţare, inclusiv a 
bugetului propus, precum şi a capacităţii solicitantului 
şi a partenerilor săi va fi efectuată în conformitate cu 
criteriile de evaluare stabilite în grila de evaluare 
prezentată în Ghidul solicitantului de finanţare 
nerambursabilă.
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Evaluarea şi selectarea cererilor 
de finanţare nerambursabilă (V)

4. Eligibilitatea solicitantului şi a partenerilor

� Verificarea eligibilităţii, pe baza documentelor de sprijin cerute 
de Autoritatea contractantă, se va realiza numai pentru 
propunerile care au fost selectate provizoriu în conformitate cu 
punctajul obţinut la pasul 3 şi care se încadrează în pachetul 
financiar disponibil.

� Declaraţia solicitantului va fi reverificată împreună cu 
documentele suplimentare furnizate de solicitant. 

� Lipsa oricărui document solicitat sau orice neconcordanţă 
între Declaraţia solicitantului şi documentele suplimentare 
va conduce numai din acest motiv la respingerea automată 
a propunerii de proiect.



36

Evaluarea şi selectarea cererilor 
de finanţare nerambursabilă (VI)

� În urma analizei, dacă este cazul, orice propunere de proiect 
respinsă va fi înlocuită de următoarea propunere din lista de 
rezervă care se încadrează în pachetul financiar disponibil.

� În urma evaluării propunerilor de proiecte şi a verificării eligibilităţii, 
Autoritatea contractantă, prin intermediul OIR POS DRU, va 
trimite o scrisoare către solicitanţi indicând punctajul obţinut.

� Solicitanţii care au fost selectaţi provizoriu (în urma scorului
obţinut şi care se încadrează în limita fondurilor alocate pe 
regiuni) precum şi cei aflaţi pe lista de rezervă vor intra în etapa 
de pre-contractare.
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Pentru întrebări

� Potenţialii solicitanţi pot obţine informaţii şi clarificări 
privind licitaţia direct de la sediile OIR POS DRU, prin 
e-mail sau prin fax, dar nu mai târziu de 21 de zile 
calendaristice înaintea termenului limită de primire a 
propunerilor.

� Vă rugăm să indicaţi clar, în subiectul mesajului, licitaţia 
la care se referă întrebarea dumneavoastră. 

� E-mail: serviciisociale2006@amposdru.mmssf.ro

� Fax:  021/ 315 02 07
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Adrese OIR-uri

021/ 3191.280021/3191.281Str. Spătaru Preda, nr. 12, Sector 5, Bucureşti, cod poştal 

050188

Bucureşti -

Ilfov

0358/401.6550358/401.655Str. Nicolae Titulescu, nr. 10B, Alba Iulia, judeţul Alba, 

cod poştal 510096Centru

0364.44027880364.402787Str. Someşului, nr. 42, Cluj Napoca, judeţul Cluj, cod 

poştal 400145

Nord-Vest

0256/293.6800256/293.680

0256/293.686

Bd. Mihai Viteazul, nr. 30, Timişoara, judeţul Timiş, cod 

poştal 300222Vest

0351/442.2030351/442.202Str. Traian Demetrescu, nr. 14, Craiova, judeţul Dolj, cod 

poştal 200390

Sud-Vest

Oltenia

0242.314.0480242/314.048Str. Portului, nr. 2 A, Călăraşi, judeţul Călăraşi, cod 

poştal 910041

Sud 

Muntenia

0239/610.7490239/610.749Calea Călăraşilor, nr. 13, Brăila, judeţul Brăila,  cod 

poştal  810017

Sud-Est

0233/231.950

0233/231.956

0233/231.950

0233/231.956

0233/231.957

Str. Gral. Dăscălescu, nr. 15, Bl T1, Piatra Neamţ, judeţul 

Neamţ, cod poştal 610191

Nord-Est

FaxTel. AdresaOIR


