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Lista scurtă cu răspunsuri revizuite 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 

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 legalizată a certificatului sau a 
deciziei de acreditare. 

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 
integrate/specializate, dacă este efectuată cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. 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 
sociale, cu menţiunea că aceste costuri - nu sunt 
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eligibile pentru această schemă de finanţare. 
Documentul statutar în cazul unei unităţi administrativ 
teritoriale (primării) este Hotărârea Consiliului local 
de aprobare a statutului localităţii cf OG 53/2002 
privind statutul cadru al unităţii administrativ 
teritoriale. 

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. De aceea, funcţionarii publici pot coordona 
implementarea proiectului, însă nu pot fi retribuiţi 
suplimentar din bugetul proiectului.  

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 
 
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, 

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. 
 
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 poate fi aplicant principal în 
această schemă de finanţare nerambursabilă cu 
condiţia îndeplinirii condiţiilor prevăzute în Ghidul 
solicitantului Phare 2006, ref 02 şi Corrigendum-uri, 
art 2.1.1. 
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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 

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. Da, împreună cu toate documentele justificative 
necesare.  

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. Partenerul trebuie să fie de asemenea, 
acreditat ca furnizor de servicii sociale. 
 
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 poate pune la dispoziţie spaţiul 
necesar în condiţiile legii, însă nu poate acţiona în 
calitate de partener potrivit prevederilor din Ghidul 
solicitantului Phare 2006 ref 02, art.2.1.2. 
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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, atât pentru 
linia 3 şi cât şi pentru sub-linia 6.2 se va aloca un 
procent maxim de 30% din linia 7 . 

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 
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: 

i.servicii cu caracter primar 
ii.servicii sociale integrate/specializate 

 
 
 


