
                                          ANEXA NR. 1

     REGULAMENTULUI  DE  ORGANIZARE  SI  FUNCŢIONARE  A COMISIEI  DE
EVALUAREA  ŞI  SELECŢIONAREA  A  ASOCIAŢIILOR  SI  FUNDAŢIILOR  CARE
ÎNFIINȚEAZĂ  ȘI  ADMINISTREAZĂ  UNITĂȚI  DE  ASISTENȚĂ  SOCIALĂ  ȘI  A
PROCEDURII  DE  FINANTARE  IN  VEDEREA ACORDĂRII  DE  SUBVENŢII  DE  LA
BUGETUL LOCAL

Art.1 Comisia de evaluare si selecţionare, numita in continuare comisie, are ca obiectiv evaluarea şi
selecţionarea  asociaţiilor  şi  fundaţiilor  în  vederea  acordării  de  subvenţii  de  la  bugetul  local  în
temeiul  Legii  nr.34/1998 privind  acordarea  unor  subvenţii  asociaţiilor  şi  fundaţiilor  române cu
personalitate  juridică,  care  înfiinţează  şi  administrează  unităţi  de  asistenţă  socială,  şi  a  HG
nr.1153/2001 modificata prin  HG 725/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.34/1998.

Comisia are următoarea componență:
• Viceprimarul muncipiului Caransebeş- preşedinte;
• Director executiv  - Direcţia Economica Caransebeş – membru
• Reprezentant al Serviciului Juridic – membru;
• Consilier  local  -   Presedintele  Comisiei  de  specialitate  nr.  4  pentru  activităţi  ştiinţifice,

învăţământ  ,  sănătate  ,cultură,  protecţie  socială  sportive  si  de  agrement  în  următoarea
componenţă: - membru;

•  Director Serviciul Public de  Asistenta Socială– membru;
•  Secretar comisie – fara drept de vot – reprezentant al Serviciului Public de  Asistenta Socială

Nominalizaea persoanelor din Comisie se va stabili prin Dispoziţia Primarului Municipiului
Caransebeş.

Art.2
(1) Comisia isi desfăşoară activitatea dupa incheierea datei limita de depunere a solicitărilor,
(2) Termenul limită de depunerea documentaţiei este ultima zi lucrătoarea a lunii septembrie.
(3) Data limita de depunere a documentatiei  de soliciatare a subventiei pentru anul 2017 este 31
octombrie 2016 potrivit art.3 din HG 725/2016
 (4)Secretariatul comisiei isi incepe activitatea odată cu prima inregistrare la Registratura Primăriei
Caransebeş a solicitărilor de subvenţionare.

Art. 3  Condiţiile de eligibilitate si documentaţia privind acordarea de subvenţii de la bugetul local 
asociaţiilor și fundaţiilor care infiinteaza si administrează unităţi de asistenta sociala sunt stabilite 
prin normele metodologice de aplicare a prevederilor legii 34/1998

Art.4

Pot solicita subventii  asociatiile si fundatiile care indeplinesc urmatoarele criterii de eligibilitate :
a) sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii 
sociale, potrivit legii;
b) deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie;
c) solicită subvenţii în completarea resurselor financiare proprii si administraza unitati de asistenta sociala 
care se adreseaza beneficiarilor dintr-un singur judet.

Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la lit. b) se constată de comisia de evaluare şi selecţionare prin consultarea 
certificatului de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor din dosarul de acreditare a furnizorului de 
servicii sociale.



 Sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. c) asociaţiile şi fundaţiile care se 
încadrează în prevederile art. 35 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi care solicită acordarea de subvenţii în anul 2016, pentru 
anul 2017, pentru unităţi de asistenţă socială ale căror cereri de solicitare a licenţei de funcţionare nu au fost 
soluţionate până la termenul prevăzut la art. 3 alin. (2) din prezentele norme metodologice. Acestea 
funcţionează în baza certificatelor de acreditare eliberate în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 
1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, 
abrogată prin Legea nr. 197/2012, certificate a căror valabilitate a fost prelungită, în condiţiile prevederilor 
art. 35 din Legea nr. 197/2012.
    (5) Excepţia prevăzută la alin. (4) este condiţionată de obţinerea licenţei de funcţionare până la finalizarea 
procesului de evaluare şi selecţionare, respectiv până la aprobarea ordinului sau, după caz, a hotărârii 
consiliului local menţionate la art. 9 alin. (1), dar nu mai târziu de 31 decembrie 2016."

Art.4

(1) Din bugetele locale se acordă subvenţii pentru categoriile de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor 
de asistenţă socială, aprobate prin hotărâre a consiliului local.
(2) Subvenţiile se utilizează exclusiv pentru finanţarea următoarelor categorii de cheltuieli :
    a) de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal de specialitate 
şi auxiliar;
    b) cu hrana pentru beneficiarii cantinelor sociale sau ai altor servicii de acordare a hranei, precum şi pentru
beneficiarii centrelor rezidenţiale;
    c) pentru carburanţii necesari funcţionării mijloacelor de transport pentru centrele de zi, unităţile de 
îngrijiri la domiciliu şi cantinele sociale;
    d) de întreţinere şi gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poştă, telefon şi internet.

Art.5
 Documentaţia de solicitare a subvenţiei pentru anul următor se înaintează în pachet închis, într-un singur
exemplar, de către asociaţiile şi fundaţiile interesate şi se înregistrează la registratura  Primariei municipiului
Caransebeș situată în strada Piața Revoluției nr.1.

Art.6

(1) Documentatia de solicitarea subventiei va cuprinde urmatoarele:
a) cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1,  din HG 1135/2001 
modificat prin HG 725/2016, în 3 exemplare;
b) ultimul bilanţ contabil înregistrat la ANAF;
c) balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei;
d) certificat de atestare fiscală.
(2) Documentele prevăzute la alin. 1), lit. a) şi d) vor fi prezentate în original.

Art.7  

(1) Evaluarea asociaţiilor si fundaţiilor se face pe baza urmatoarelor criterii:
 a) justificarea unitatii de asistenta sociala pentru care se solicita subventia, in raport cu necesitatile 
si prioritatile de asistenta sociala ale comunitatii
 b)ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul cheltuielilor asociaţiei/fundaţiei pe 
ultimele 12 luni;
b^1)ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul veniturilor asociaţiei/fundaţiei pe 
ultimele 12 luni;
c)resursele materiale si umane adecvate acordarii serviciilor de asistenta sociala
d) valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de intretinere in unitatea de asistenta sociala si subventia 
lunara solicitata pentru acea unitate de asistenta sociala.

Art.8
 (1)Formula de calcul pentru criteriul prevăzut lit. b) este următoarea: (valoarea cheltuielilor prevăzute la pct.



II.3 din cererea de solicitare a subvenţiei, prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice/valoarea 
cheltuielilor prevăzute la pct. II.3^1 din cererea de solicitare a subvenţiei) x 100."
 (2) Formula de calcul pentru criteriul prevăzut la lit. b^1) este următoarea: (valoarea cheltuielilor prevăzute 
la pct. II.3 din cererea de solicitare a subvenţiei, prevăzută în anexa nr. 1 la  norme metodologice/valoarea 
cheltuielilor prevăzute la pct. II.2 din cererea de solicitare a subvenţiei) x 100."
 
Art.9
1  Comisia de evaluare numită prin hotărârea consiliului local, realizează verificarea în teren a veridicităţii 
informaţiilor prezentate în cererea de solicitare a subvenţiei, întocmind un raport privind oportunitatea 
acordării subvenţiei.
2  Raportul privind oportunitatea acordării subvenţiei este întocmit în două exemplare, unul pentru comisia 
de evaluare şi selecţionare şi unul pentru solicitantul subvenţiei.
3 modelul raportului privind oportunitatea  acordarii subventiei  este prevazut in anexa nr.2 din HG 
1135/2001 modificat prin HG 725/2016

 Art. 10
    (1)Pentru fiecare dintre criteriile de evaluare şi selecţionare prevăzute la lit. a)-d) comisia acordă un 
punctaj.Punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare prevăzute la  se aprobă
prin hotărâre a consiliului local,dupa cum urmeaza: 
    (2) Pentru justificarea unităţii de asistenţă socială pentru care se solicită subvenţia, în raport cu necesităţile
şi priorităţile de asistenţă socială ale comunităţii, se acordă maximum 10 puncte.
    (3) Pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul cheltuielilor 
asociaţiei/fundaţiei, în ultimele 12 luni, se acordă maximum 15 puncte, după cum urmează:
    a) pentru intervalul de valori cuprinse între 0% şi 50% se acordă 0 puncte;
    b) pentru intervalul de valori cuprinse între 50% şi 75% se acordă 5 puncte;
    c) pentru intervalul de valori cuprinse între 75% şi 100% se acordă 10 puncte;
    d) pentru intervalul de valori peste 100% se acordă 0 puncte.
    (4) Pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul veniturilor 
asociaţiei/fundaţiei, în ultimele 12 luni, se acordă maximum 15 puncte, după cum urmează:
    a) pentru intervalul de valori cuprinse între 0% şi 50% se acordă 0 puncte;
    b) pentru intervalul de valori cuprinse între 50% şi 75% se acordă 5 puncte;
    c) pentru intervalul de valori cuprinse între 75% şi 100% se acordă 10 puncte;
    d) pentru intervalul de valori peste 100% se acordă 0 puncte.
    (5) Pentru resursele materiale şi umane adecvate tipurilor de servicii de asistenţă socială se acordă 
maximum 30 de puncte.
    (6) Pentru nivelul raportului dintre cheltuielile lunare de întreţinere în unitatea de asistenţă socială şi 
subvenţia lunară solicitată pentru acea unitate de asistenţă socială se acordă maximum 30 de puncte, după 
cum urmează:
    a) pentru intervalul de valori 1-4 se acordă 20 de puncte;
    b) pentru intervalul de valori 4,1-7 se acordă 25 de puncte;
    c) pentru intervalul de valori peste 7 se acordă 30 de puncte.
    (7) Asociaţiile sau fundaţiile pot primi subvenţie numai pentru unităţile de asistenţă socială care realizează 
cel puţin 60 de puncte.
 
Art.11
  (1)Comisia întocmeste lista unităţilor de asistenţă socială care au un punctaj de minimum 60 de puncte
  (2) Departajarea unităţilor de asistenţă socială cu acelaşi punctaj, în vederea încadrării în bugetul aprobat, se
realizează prin aplicarea următoarelor criterii, încadrarea în categoria de servicii sociale prevalând încadrării 
în categoria de persoane beneficiare:
    a) categoria de servicii sociale în care se încadrează unitatea de asistenţă socială;
    b) categoria de persoane beneficiare.
  (3) Ordinea de priorităţi aplicabilă criteriului prevăzut la alin. (3) lit. a) este următoarea:
    a) centre rezidenţiale;
    b) unităţi de îngrijire la domiciliu;
    c) centre de zi;
    d) cantine sociale.
    (4) Ordinea de priorităţi aplicabilă criteriului prevăzut la alin. (3) lit. b) este următoarea:
    a) persoane vârstnice;



    b) copil şi familie, cu excepţia copilului pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială, inclusiv 
persoane victime ale violenţei în familie;
    c) persoane cu dizabilităţi;
    d) persoane fără adăpost;
    e) copilul pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială;
    f) persoane dependente de consumul de alcool şi alte droguri;
    g) alte persoane aflate în situaţii de dificultate. Criteriul de departajare prevăzut la alin. (3) lit. b) nu se 
aplică în cazul cantinelor sociale.
    (5) Lista cuprinzând date referitoare la denumire  asociaţiei/fundaţiei, denumirea unităţii de asistenţă 
socială pentru care s-a solicitat subvenţie, adresa acesteia, suma solicitată şi suma propusă pentru 
subvenţionare, numărul de beneficiari pentru care s-a solicitat subvenţie şi numărul de beneficiari propuşi 
pentru subvenţionare, persoana de contact din cadrul serviciului social va fi publicată pe site-ul 
www.primaria-caransebes.ro
   (6)Asociaţiile şi fundaţiile selecţionate, precum şi nivelul subvenţiilor ce urmează să fie acordate 
sunt aprobate  prin hotărâre a consiliului local.
    (7) Rezultatul selecţiei, motivat în cazul neacordării subvenţiei, se comunică în scris, prin poştă, 
fax sau e-mail, asociaţiilor şi fundaţiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data  adoptării hotărârii
prevăzute  anterior.
     
 ART. 12
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 3, din  HG 725/2016 consiliul local poate organiza şi selecţii 
ulterioare, cu încadrare în sumele prevăzute în buget cu această destinaţie.
    (2) Termenul privind depunerea documentaţiei de solicitare a subvenţiei pentru selecţia/selecţiile 
ulterioară/ulterioare celei prevăzute la art. 3 alin.  Alin (2) prin hotărâre a consiliului local şi se anunţă într-un
ziar de largă circulaţie local.
    (3) La selecţiile prevăzute la alin. (1) pot participa numai asociaţiile şi fundaţiile care nu au încheiate 
pentru anul curent convenţii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială cu cu consiliul local.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) pot participa la selecţia prevăzută la alin. (1) şi asociaţiile şi 
fundaţiile care au încheiate pentru anul curent convenţii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială cu  
consiliul local, în cazul în care solicită subvenţii pentru alte unităţi de asistenţă socială.

 Art 13
   (1) Subvenţia se acordă în baza convenţiei pentru acordarea de servicii de asistenţă socială, 
încheiată între asociaţia sau fundaţia selectată si  consiliul local.
   (2) Modelul convenţiei prevăzute la alin. (1) este prezentat în anexa nr. 3.din HG 1135/2001 modificat prin
HG 725/2016.

Art.14
    (1) Subvenţia se acordă lunar, începând cu luna ianuarie, de către de către ordonatorii principali de credite 
ai bugetelor locale, în baza următoarelor documente:
    a) cererea de acordare a subvenţiei în care se menţionează numărul de beneficiari/persoane asistate şi 
suma solicitată;
    b) raportul privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei acordate în luna 
anterioară, începând cu luna februarie.
    (2) Nivelul lunar al subvenţiei se stabileşte pe baza numărului de persoane asistate, fără a depăşi media 
lunară stabilită prin convenţie.
    (3) La stabilirea subvenţiei pentru luna curentă se va lua în calcul suma necheltuită din subvenţia acordată 
în luna anterioară.
    (4) Cererea prevăzută la alin. (1), însoţită de raportul privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi 
utilizarea subvenţiei acordate în luna anterioară, se depune până la data de 5 a lunii pentru care se solicită 
subvenţia.
    (5) Modelul raportului prevăzut la alin. (4) este prezentat în anexa nr. 4 din HG 1135/2001 modificat prin 
HG 725/2016.
    (6) Nerespectarea condiţiilor prevăzute la alin. (4) conduce la neacordarea subvenţiei pentru luna 
respectivă.
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    ART. 15 
    (1) În cazul în care consiliul local se află în imposibilitate de plată datorită unor cauze de forţă majoră şi în
această perioadă serviciile de asistenţă socială au fost acordate cu respectarea condiţiilor care au stat la baza 
acordării subvenţiei, subvenţia se poate acorda şi pentru această perioadă, dar nu mai mult de 3 luni 
calendaristice.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) subvenţia se acordă în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1)-(3), pe 
baza documentelor justificative şi a înregistrărilor financiar-contabile şi a unui raport privind acordarea 
serviciilor de asistenţă socială în perioada respectivă.
    (3) Subvenţia nu se acordă în perioada în care, datorită unor cauze de forţă majoră, asociaţia sau fundaţia 
se află în imposibilitate de a acorda serviciile de asistenţă socială.

    ART. 16
    (1) Asociaţia sau fundaţia îşi deschide un cont bancar special pentru subvenţie, iar cheltuielile din 
subvenţia acordată se evidenţiază distinct.
    (2) Sumele primite cu titlu de subvenţie, rămase neutilizate la finele anului în contul asociaţiei sau 
fundaţiei, se restituie de către aceasta la bugetele de la care au fost primite, în primele 5 zile lucrătoare ale 
anului următor.

  ART. 17
 Autoritatea administraţiei publice locale care acordă subvenţii verifică lunar dacă acordarea serviciilor de 
asistenţă socială, precum şi utilizarea subvenţiei s-au realizat pe baza convenţiei încheiate şi cu respectarea 
prevederilor art. 2 alin. (3). dn HG 725/2016.

 ART. 18
    (1) Verificarea acordării serviciilor de asistenţă socială se realizează la sediul unităţii de asistenţă socială, 
de către personalul cu atribuţii în domeniu din  cadrul autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază 
teritorială îşi are sediul unitatea de asistenţă socială.
    (2) Verificarea utilizării subvenţiei se realizează pe baza documentelor justificative şi a înregistrărilor 
financiar-contabile, la sediul asociaţiei sau fundaţiei, de către personalul cu atribuţii în domeniu din cadrul 
autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi are sediul asociaţia sau fundaţia.
    (3) În urma efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se întocmeşte raportul privind acordarea 
serviciilor de asistenţă socială şi al utilizării subvenţiei.
    
ART. 19
    (1) În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale care acordă subvenţii constată nerespectarea 
prevederilor legale, precum şi a clauzelor prevăzute în convenţie, prin dispoziţie a primarului, se dispune 
suspendarea sau, după caz, încetarea aplicării convenţiei.
     
 ART. 20
    (1) Până la data de 15 ianuarie a anului următor, autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază 
teritorială îşi are sediul asociaţia sau fundaţia întocmeşte raportul privind acordarea serviciilor de asistenţă 
socială şi utilizarea subvenţiei în anul pentru care a fost încheiată convenţia.
    (2) Raportul prevăzut la alin. (1), întocmit de autoritatea administraţiei publice locale, se transmite 
consiliului local.

Art.21  In cadrul comisiei au drept de vot numai membrii si preşedintele; deciziile comisiei se iau
cu majoritate simpla.

Art.22
   (1) Documentele emise si primite de comisie se evidenteaza intr-un registru special.

(2) Documentele care stau la baza evaluării si selecţionării asociaţiilor si fundaţiilor, precum si 
documentele si registrul special se păstrează la secretariatul comisiei.
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