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A. Informaţii referitoare la autoritatea finanţatoare 

 

A.1.  Denumirea autorităţii finanţatoare 
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, denumită în continuare Autoritatea finanţatoare. 

 

A.2.  Procedura aplicată 
Selecţie publică de proiecte.  

Termen estimat lansare apel de proiecte: 10 august 22  

Termen estimat evaluare proiecte: 10 august 2022-10 noiembrie 2022  

Termen estimat semnare contracte de finanțare: 11 noiembrie 2022 – 15 decembrie 2022 

 

Programul (PNRR) va fi gestionat și implementat prin intermediul MMSS, în cadrul căruia va fi 

angajat personal din sursă externă, în afara organigramei existente. 

MMSS va elabora un manual de implementare a programului, care va constitui instrumentul de 

sprijin în vederea implementării programului de către solicitanți, în calitate de beneficiari ai 

finanțării. 

Principiile cu caracter general care vor guverna programul sunt în concordanță actualul 

program de guvernare, în susținerea acelor inițiative locale care vor conduce la crearea unor 

rețele de servicii în interesul persoanelor adulte cu dizabilități. 

Se va elabora și derula un program național de finanțare a investițiilor de tip reabilitare, 

consolidare, modernizare, recompartimentare și dotare a cel puțin 50 de servicii comunitare 

de tip: centre de zi și centre de servicii de recuperare neuromotorie ambulatorii, prin apel 

deschis, pe baza îndeplinirii criteriilor de eligibilitate pentru aceste investiții.  

De asemenea prin program se vor finanța inclusiv cheltuielile necesare pentru dotarea 

serviciilor comunitare, pentru a veni în sprijinul furnizorilor publici de a putea asigura nevoile 

de servicii pentru un număr cât mai mare de persoane adulte cu dizabilități din comunitate 

sau din comunitățile învecinate. 

Programul de finanțare va încuraja dezvoltarea și acordarea serviciilor în parteneriat, pentru 

a facilita ulterior asigurarea sustenabilității investițiilor.  

În elaborarea programului de finanțare a investițiilor se va avea în vedere crearea unui 

mecanism de monitorizare, evaluare și control al implementării acestora. 

În ceea ce privește sustenabilitatea, conform prevederilor legale în vigoare, respectiv Legea 

nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
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republicată, cu modificările și completările ulterioare, sistemul de protecție a persoanelor 

adulte cu dizabilități este finanțat din: 

a) bugetul local al comunelor, orașelor și municipiilor; 

b) bugetele locale ale județelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București - în 

completarea cuantumului prevăzut la lit. c), pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi 

funcţionare a serviciilor, din venituri proprii sau din sume defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale;   

c) bugetul de stat- în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale, repartizate pe judeţe, potrivit 

propunerilor formulate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, respectiv prin ANPDPD pe 

baza standardelor de cost pentru serviciile sociale, aprobate prin hotărâre a Guvernului;   

d) contribuții lunare de întreținere a persoanelor cu handicap care beneficiază de servicii 

sociale în centre; 

e) donații, sponsorizări și alte surse, în condițiile legii. 

În temeiul acestor prevederi Ministerul Muncii și Solidarității Sociale prin Autoritatea 

Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități fundamentează sumele 

necesare finanțării sistemului de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități și le transmite 

Ministerului Finanțelor Publice în vederea stabilirii necesarului pe județe și municipiul 

București.  

Astfel, serviciile sociale propuse a fi modernizate sunt cuprinse în  anexa la bugetul de stat și 

sunt în prezent finanțate sub aspectul cheltuielilor de funcționare de la bugetul de stat și de 

la bugetul consiliului județean/local. 

Cerințele cu privire la dimensionarea spațiilor și accesibilizarea acestora (condiții obligatorii 

pentru licențierea acestora) sunt prevăzute de Normativul privind adaptarea clădirilor civile 

și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - 

Revizuire NP 051/2000" aprobat prin Ordinul nr.189/2013. 

De asemenea, pentru serviciile comunitare de tip centru de zi și centru de servicii de 

recuperare neuromotorie ambulatorii trebuie să asigure spații suficiente, adaptate potrivit 

aceluiași Normativ. 

Serviciile publice destinate persoanelor adulte cu dizabilități revin ca sarcină si 

responsabilitate socială, potrivit legii speciale, autorităților publice centrale, județene, 

locale iar măsurile de finanțare cu această destinație nu intră sub incidența legislației în 
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materia ajutorului de stat. 

Grup țintă: 1.000 persoane cu dizabilități/an, 50 de servicii comunitare de tip: centre de zi și 

centre de servicii de recuperare neuromotorie ambulatorii, furnizorii publici și privați de 

servicii sociale 

 

A.3.  Obiectivul general: 
Creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități instituționalizate și prevenirea 

instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi, concomitent cu dezvoltarea serviciilor 

alternative de sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate. 

 

A.4.  Obiectul contractului  de finanţare nerambursabilă:  
Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități din cadrul 

punctului I2.Reabilitarea/renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu 

dizabilități al Pilonului V Sănătate, precum și reziliență  economică, socială și instituțională al 

Planului Național de Redresare și Reziliență. 

 

A.5. Suma alocată pentru sesiunea de finanţare 

Suma alocată pentru sesiunea de finanţare este prezentată în Anunțul de participare publicat în 

Monitorul oficial, partea a VI-a. 

Proiectele se vor derula pe o perioadă de 2 ani: 2022-2024.  

Finanțarea acordată pe tipuri de servicii sociale propuse a fi înființate este: 

Tip serviciu social Valoarea finanțării acordate / 

serviciu ~ (lei) 

Centru de zi/ centru de servicii de 

recuperare neuromotorie de tip 

ambulatoriu 

774.015,81 

Estimare distribuție costuri: 

- Cost reabilitare și accesibilizare: 95.430 Euro = 469.773,26 lei (1 euro = 4.9227  lei) 

- Cost dotare: 61.804 Euro = 304.242,55 lei (1 euro = 4.9227 lei) 

 

Pot obține finanțare următoarele tipuri de proiecte: 

 tipul I – 1 centru de zi 
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 tipul II – 1 centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu. 

A.6.  Legislaţia aplicabilă 
a) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) Hotărârea de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

c) Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), aprobat prin Decizia 2021/0309 de 

punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de 

redresare și reziliență al României; 

d) Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/16.01.2019 pentru aprobarea 

Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

e) Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

f) Legea nr. 101/2016  privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de 

lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului 

Național de Soluționarea Contestațiilor; 

g) Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 

din fonduri publice, cu mmmodificările și completările ulterioare; 

h) Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;  

i) Normativul privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale 

persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării 

regionale şi administraţiei publice nr. 189/2013; 

j) Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

k) Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

l) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare 
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A.7. Confidenţialitate şi imparţialitate 
Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului 

propunerii de proiect precum şi asupra oricărei informaţii privind solicitantul, a cărei 

dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestuia de a-şi proteja proprietatea 

intelectuală sau secretele profesionale. 

Comisia de evaluare a proiectelor nu are dreptul să dezvăluie solicitanţilor sau altor persoane 

neimplicate oficial în procedura de selecţie publică de proiecte informaţii legate de propria 

activitate până când nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii. 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor nu are dreptul să dezvăluie solicitanţilor sau altor 

persoane neimplicate oficial în procedura de selecţie publică de proiecte informaţii legate de 

propria activitate până când nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii. 

Membrii Comisiei de evaluare a proiectelor, precum și membrii Comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor trebuie să semneze o Declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate înainte de 

începerea procedurii, conform Formularului 4 din Ghidul solicitantului. În cazul în care un 

membru se află într-o situaţie de incompatibilitate, acesta sesizează în scris Autoritatea 

finanţatoare, care desemnează un alt reprezentant. Situaţiile de incompatibilitate pot fi 

sesizate şi de către terţi. 
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B. Cerinţele minime de calificare şi documentele care urmează să fie prezentate de 

solicitant  

 

B.1 Cine poate beneficia de finanțarea PNRR? 
Solicitanţi eligibili sunt Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 

judeţene/ locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau unitățile administrativ-

teritoriale (UAT), prin serviciile publice de asistenţă socială (SPAS)/ direcțiile de asistență 

socială (DAS), cuprinse în anexa 7 la prezentul Ghid. 

Parteneri eligibili sunt:  

- furnizori de servicii sociale privaţi, acreditați în condiţiile legii: organizații 

neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei persoanelor cu 

dizabilităţi; 

- furnizori de servicii sociale publici, acreditaţi în condiţiile legii: unități administrativ-

teritoriale (UAT), prin serviciile publice de asistenţă socială (SPAS). 

 

B.2 Eligibilitatea solicitantului  
Solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: 

a) să aibă calitatea de furnizori de servicii sociale, acreditați în condițiile legii; 

b) să asigure sustenabilitatea serviciului social nou înființat, în nume propriu sau în 

parteneriat și să răspundă pentru respectarea perioadei de sustenabilitate timp de cel puțin  

5 ani; 

c) să se angajeze că suportă toate cheltuielile neeligibile identificate în faza de elaborare 

sau în faza de implementare a proiectului; 

d) să se angajeze că suportă toate costurile suplimentare din fonduri proprii, în cazul în 

care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se 

depășește bugetul proiectului;  

e) în caz de parteneriat, să aibă încheiat un acord de parteneriat, semnat de reprezentanții 

legali ai solicitantului și partenerului/partenerilor, aprobat prin hotărâre a consiliului 

județean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București/consiliul director al 

organizației neguvernamentale/consiliul local al UAT. Acordul de parteneriat este 

completat conform Formularului 3, anexă la prezentul Ghid, care este un model orientativ 

și va fi personalizat și asumat obligatoriu cu menționarea activităților din proiect la care 
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participă partenerul. 

Criteriile de eligibilitate enumerate la lit. a)- f)  sunt demonstrate prin documentele de la 

pct. D.1.4.1. 

g) să fie cuprins în anexa 7 la prezentul Ghid. 

B.3 Eligibilitatea partenerului  
Partenerii  trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: 

a) să fie persoane juridice acreditate ca furnizori de servicii sociale, în condițiile legii;  

b) în cazul în care partenerul este furnizor privat de servicii sociale, să fie organizație 

neguvernamentală care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei persoanelor cu 

dizabilităţi. 

Partenerii solicitanților participă la implementarea activităților proiectului, cu excepția 

managementului de proiect, care este responsabilitatea exclusivă a solicitantului. 
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C. Termeni de referintă 

 

C.1 Eligibilitatea proiectelor  

Proiectul propus către finanțare este eligibil în cadrul PNRR dacă vizează cel puțin unul dintre 

tipurile de proiecte menționate la pct. A.5. 

Durata de implementare a activităților proiectului (perioada cuprinsă între data semnării 

contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități prevăzute în cadrul proiectului) 

nu depășește 31.12.2024. 

 

C.2 Organizarea serviciului social 

Servicii sociale care dezvoltate prin implementarea unui proiect sunt administrate de 

DGASPC/SPAS/DAS și sunt incluse în organigrama DGASPC/SPAS/DAS.  

Beneficiarul se obligă să păstreze licența de funcționare în perioada de implementare a 

proiectului, precum și de sustenabilitate fără reducerea capacității acestuia. 

 

C.2.1 Condiții privind dezvoltarea și funcționarea serviciilor de tip centru de zi/ centru de 

servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu 

Condiții: 

a) spațiul pentru centrul de zi/ centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip 

ambulatoriu va fi pus la dispoziție de solicitant; 

b) centrele de zi/ centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu trebuie 

să fie accesibile persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu prevederile Normativului 

privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu 

handicap, indicativ NP 051-2012, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice nr. 189/2013; 

c) Centrul de zi/ centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu va asigura 

în mod obligatoriu accesul beneficiarilor din comunitate la resursele și facilitățile oferite, 

precum și la cele din comunitate (sănătate, educație, muncă, cultură, transport, petrecerea 

timpului liber etc.), cu scopul de a îmbunătăţi abilităţile şi capacitatea acestora de a 

participa activ pe piaţa forţei de muncă şi la viaţa socială. 

 

C.3. Activităţile eligibile în noile servicii 

Principalele activităţi desfăşurate în serviciile sociale de tip centru de zi și centru de 

servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu cuprind cel puțin următoarele: 
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- informare şi consiliere; 

- dezvoltarea abilităților pentru viață independentă; 

- abilitare și reabilitare; 

- integrare socială; 

- pregătire pentru muncă; 

- terapie ocupațională, terapii de recuperare,  alte terapii; 

- sprijin pentru integrarea în muncă (inclusiv munca asistată); 

- după caz: servicii specializate în funcție de nevoile specifice și individuale ale persoanelor 

cu dizabilități etc.  

- activități culturale și sportive. 

 

C.4 Eligibilitatea cheltuielilor 
Serviciile sociale care urmează să fie dezvoltate prin proiecte, denumite în continuare 

obiective de investiții, se realizează prin reabilitare, consolidare (inclusiv seismică), 

modernizare, eficientizare energetică, recompartimentare, dotarea, accesibilizarea de spații, 

cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Categoriile de lucrări care se finanţează sunt: lucrări de reabilitare, consolidare (inclusiv 

seismică), modernizare, eficientizare energetică, recompartimentare a unor imobile 

existente, precum şi dotarea și accesibilizarea acestora, după caz. 

Cheltuielile eligibile care pot fi finanţate de Autoritatea finanţatoare se încadrează în 

următoarele categorii de cheltuieli, conform Formularului 2 – Propunerea financiară: 

C.4.1 Cheltuieli directe 

C.4.2 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 

C.4.1 Cheltuieli directe 
Categoriile de cheltuieli eligibile, definite în conformitate cu HG nr. 907/2016, cu 

modificările și completările ulterioare, care se pot finanţa prin PNRR: 

a) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului care se execută 

pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de 

investiţii, conform prevederilor cap. 1  sect. 2 din anexa nr. 6 la HG nr. 907/2016; 

b) cheltuieli pentru elaborarea fazelor de proiectare documentație tehnică pentru obţinerea 

autorizaţiei de construire, documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz 

general, proiect tehnic şi detalii de execuţie, verificarea tehnică a proiectului tehnic şi a 
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detaliilor de execuţie, conform prevederilor cap. 1 sect. 3 pct. 3.5 din anexa nr. 6 la HG nr. 

907/2016; 

c) cheltuieli pentru realizarea investiţiei de bază, respectiv: construcţii şi instalaţii, montaj 

utilaje tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu/fără montaj şi/sau 

dotare, conform prevederilor cap. 1  sect. 4 din anexa nr. 6 la HG nr. 907/2016; 

d) cheltuieli pentru lucrările de construcții și instalații aferente organizării de șantier, 

conform prevederilor cap. 1  sect. 5 pct. 5.1.1 din anexa nr. 6 la HG nr. 907/2016; 

e) cheltuieli diverse şi neprevăzute, conform prevederilor cap. 1 sect. 5 pct. 5.3 din anexa nr. 

6 la HG nr. 907/2016; 

f) cheltuieli privind expertiza tehnică a construcţiilor existente, a structurilor şi/sau, după 

caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de căre expertul tehnic a raportului de 

expertiză tehnică, conform prevederilor cap 1, sect. 3, pct 3.3 din anexa nr. 6 la HG nr. 

907/2016; 

g) cheltuieli privind certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor, 

conform prevederilor cap 1, sect. 3, pct 3.4 din anexa nr. 6 la HG nr. 907/2016; 

h) cheltuieli privind diriginţia de şantier, conform prevederilor cap 1, sect. 3, pct 3.8.2 din 

anexa nr. 6 la HG nr. 907/2016. 

Linia bugetară 1.1 Cheltuieli pentru obţinerea de avize şi autorizaţii poate conține cheltuieli 

care se referă la obținerea de avize, acorduri, autorizații (conform cap 1, sect. 3, pct 3.2 din 

anexa nr. 6 la HG nr. 907/2016), precum și comisioane, cote, taxe, costul creditului (conform 

cap 1, sect. 5, pct 5.2 din anexa nr. 6 la HG nr. 907/2016). 

Cheltuielile directe pot fi atribuite unei activități necesare pentru atingerea obiectivelor 

proiectului şi pentru care poate fi demonstrată legătura cu activitatea în cauză, respectiv: 

Cheltuieli pentru imobil: 

- cheltuieli pentru lucrări de reabilitare, consolidare (inclusiv seismică), modernizare, 

eficientizare energetică, recompartimentare; 

- cheltuieli pentru lucrări de accesibilizare a spațiului. 

Cheltuieli pentru dotarea cu echipamente, mobilier și cazarmament: 

- cheltuieli pentru achiziţia de dotări specifice (echipamente) pentru activități, de exemplu: 

mașină de făcut lumânări, mașină de cusut, roata olarului, cameră multisenzorială, 

echipamente kinetoterapie etc; 
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- cheltuieli pentru achiziţia de aparatură tehnologică-electrocasnică (mașini de spălat, 

frigidere, aragaz, aspirator, lifturi, platforme etc.), tehnologii de acces și tehnologii și 

dispozitive asistive; 

- cheltuieli pentru achiziţia de veselă şi tacâmuri; 

- cheltuieli pentru achiziţia de echipamente de birotică (calculator, telefon, fax, 

imprimantă etc.); 

- cheltuieli pentru achiziţia de echipamente PSI; 

- cheltuieli pentru achiziţia de mobilier (de ex. paturi, dulapuri, mese, scaune, mobilier de 

bucătărie etc.); 

- cheltuieli pentru achiziţia de cazarmament (saltele, lenjerie pat, prosoape, perne, pilote 

etc.); 

- alte cheltuieli.  

Cheltuielile estimate în cadrul devizului general se vor încadra în prevederile standardelor de 

cost în vigoare, după caz. 

Cheltuielile eligibile aferente proiectului includ TVA-ul. 

C.4.2 Cheltuieli diverse şi neprevăzute - în procent de maxim 10% din fondurile 

nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanţatoare. Valoarea totală a fondurilor 

solicitate de la Autoritatea finanțatoare (ce include și cheltuieli diverse şi neprevăzute) nu 

trebuie să depășească suma maximă acordată pentru proiect. 

Cheltuielile diverse şi neprevăzute au rolul de a suplimenta cheltuielile detaliate în bugetul 

iniţial al proiectului pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli eligibile, fie pentru 

introducerea unei cheltuieli neprevăzute în bugetul iniţial al proiectului, dar care face parte 

din lista cheltuielilor eligibile. 
În cazul realizării de cheltuieli diverse şi neprevăzute, se poate permite suplimentarea 

bugetului iniţial alocat cheltuielilor directe, cu aprobarea Autorității finanțatoare, conform 

contractului de finanțare nerambursabilă. 

C.4.3 Cheltuielile neeligibile generale sunt: 
Categoriile de cheltuieli care nu se finanţează prin PNRR sunt:  

 cheltuieli pentru asistenţa tehnică sau consultanţă (cu excepția dirigenţiei de şantier); 

 cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale; 

 cheltuieli conexe organizării de şantier; 

 cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar. 
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Cheltuielile considerate necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului şi care nu fac 

parte din lista de cheltuieli eligibile sunt considerate cheltuieli neeligibile, iar solicitantul se 

obligă să le suporte din fonduri proprii,. Aceste cheltuieli se evidențiază separat și nu vor fi 

incluse în formatul tip al bugetului. Includerea acestora in formatul tip duce la respingerea 

propunerii de proiect. 

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării. 

 

C.5. Grupul ţintă al proiectului 
- persoane adulte cu dizabilități din comunitate; 

- persoane adulte cu dizabilități asistate în instituții de tip rezidențial. 

Cerinţe obligatorii Centru de zi/ centru de servicii 

de recuperare neuromotorie de 

tip ambulatoriu 

Capacitatea serviciului social (nr. de 

beneficiari) 

Minim conform licenței de 

funcționare 

Numărul beneficiari / zi min. 70% din capacitate 

 

C.6. Criterii de eligibilitate a proiectelor 
Sunt eligibile proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:  

1. obiectivul propunerii de proiect se încadrează în scopul și obiectivul specific conform 

PNRR; 

2. serviciile sociale noi sunt înființate cu respectarea condițiilor de la pct. C.2; 

3. beneficiarii direcţi ai proiectelor propuse sunt cei prevăzuţi la pct. C.6; 

4. serviciile sociale nou înfiinţate sunt plasate în cadrul comunităţii; 

5. perioada de implementare a proiectului nu depăşeşte data de 31 decembrie 2024; 

6. serviciile sociale nou înfiinţate respectă Standardele specifice minime de calitate 

obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, aprobate prin 

Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/16.01.2019; 

7. solicitantul este responsabil de selecţia, angajarea și formarea personalului pentru 

serviciile nou create; activităţile de selecţie, instruire și formare a personalului care va 

deservi serviciul social nou înfiinţat sunt prevăzute în proiect, iar cheltuielile aferente 

acestora sunt suportate de către solicitant din fonduri proprii; 
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8. propunerea de proiect respectă toate secţiunile și subsecțiunile Formularului 1 şi 

Formularului 2, cu completarea obligatorie a tuturor informațiilor solicitate; 

9. propunerea de proiect a obţinut, în urma aplicării grilei de evaluare, punctajul minim 

necesar de 60 puncte; 

10. beneficiarul asigură mediatizarea activităţilor desfăşurate prin proiect şi a serviciilor nou 

create, menţionând de fiecare dată denumirea PNRR, autoritatea finanţatoare și anul 

acordării finanțării: minim un comunicat de presă și afiș sau plăcuță la sediul fiecărui serviciu 

înființat (eventualele cheltuieli aferente acestora sunt suportate de către solicitant din 

fonduri proprii); 

11. serviciile sociale nou înfiinţate sunt accesibilizate în conformitate cu legislația în vigoare 

până la începerea funcționării propriu-zise a acestora, costurile necesare fiind prevăzute în 

propunerea de proiect; 

12. valoarea finanţării solicitate de la Autoritatea finanțatoare se încadrează în suma maximă 

permisă, prevăzută la pct. A.5.; 

13. cheltuielile solicitate pentru finanţare, se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile; 

D. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii de proiect 

 

D.1. Conţinutul propunerii de proiect 
Propunerea de proiect va cuprinde următoarele documente: 

- cererea de solicitare a finanţării (Formularul 1) 

- propunerea tehnică şi financiară (Formularul 2) 

- documente care însoţesc propunerea de proiect  

 

D.1.1. Cererea de solicitare a finanţării 
Cererea de solicitare a finanţării trebuie să respecte Formularul 1. 

 

D.1.2. Propunerea tehnică 
Propunerea tehnică conţine obligatoriu informaţii privind: 

a) relevanţa proiectului faţă de scopul, obiectivul general și obiectivul specific conform 

PNRR; 

b) motivaţia care stă la baza creării unui astfel de serviciu; 

c) concordanţa între activităţile proiectului şi obiectivele specifice ale acestuia; 

d) concordanţa între obiectivele specifice şi rezultatele proiectului;  
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e) descrierea caracteristicilor beneficiarilor direcţi/grupului ţintă; 

f) impactul proiectului asupra beneficiarilor şi a sistemului local de asistenţă socială; 

g) formularea rezultatelor în termeni cuantificabili, măsurabili şi verificabili; 

h) descrierea metodologiei şi a planului de lucru conceput pentru implementarea 

proiectului; 

i) modul de asigurare a sustenabilităţii proiectului; 

j) alte informaţii considerate semnificative. 

 

Propunerea tehnică trebuie să respecte Formularul 2 din Ghidul solicitantului. 

Este obligatorie completarea tuturor secţiunilor formularului. Necompletarea tuturor 

secţiunilor va atrage după sine respingerea propunerii de proiect. 

 

D.1.3. Propunerea financiară 
Propunerea financiară conţine obligatoriu informaţii privind: 

a) fundamentarea categoriei de cheltuieli în relaţie cu activitatea căreia se adresează, 

pe fiecare dintre finanţatorii proiectului, pentru fiecare poziţie bugetară, conform rândurilor 

din buget; 

b) devizul estimativ, pentru lucrările de reabilitare, consolidare (inclusiv seismică), 

modernizare, eficientizare energetică, recompartimentare, elaborat de o persoană de 

specialitate autorizată/ compartimentul tehnic din cadrul DGASPC/SPS/DAS; 

c) cuantumul şi destinaţia altor surse de finanţare, altele decât cele ale Autorităţii 

finanţatoare şi ale solicitantului, în cazul existenţei acestora în proiect (pentru cheltuielile 

neeligibile); 

Propunerea financiară trebuie să respecte Formularul 2 din Ghidul solicitantului. 

 

D.1.4.  Documente care însoţesc propunerea de proiect 
D.1.4.1 Documente ale solicitantului: 

a) certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale; 

b) licența de funcționare a serviciului social; 

c) acordul de parteneriat şi clauzele acestuia, avizate de toate părțile și personalizat cu 

activitățile fiecărui partener, conform Formularului 3; 

d) hotărârea consiliului Judeţean/ Consiliului local din care să rezulte: 
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1. înființarea servicii sociale și includerea acestora în organigrama DGASPC; 

2. darea în administrare, concesionare, darea în folosință cu titlu gratuit a imobilului, 

pentru imobilele aflate în patrimoniul CJ/CLSMB; în situația în care clădirea aparține 

unui terț, din documentul de folosință a acesteia trebuie să rezulte dreptul de a efectua 

lucrări de reparaţii / amenajare a imobilului, iar valabilitatea documentului trebuie să 

acopere o perioadă suficientă astfel încât să se asigure sustenabilitatea proiectului; 

3. aprobarea acordului de parteneriat (întocmit conform Formularului 3) și prevederilor 

acestuia; 

4. angajamentul că va suporta toate cheltuielile neeligibile identificate în faza de 

elaborare sau în faza de implementare a proiectului, precum şi toate costurile 

suplimentare din fonduri proprii, în cazul în care, pe parcursul implementării 

proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depăşirea bugetului 

proiectului; 

5. asigurarea sustenabilităţii serviciului social înființat pe o durată de minim 5 ani, în 

nume propriu sau în parteneriat, de la încetarea contractului de finanţare; 

6. desemnarea persoanei împuternicite să semneze cererea şi contractul de finanţare 

(se menţionează funcţia persoanei şi numele acesteia). 

 
D.1.4.2 Documente ale partenerului – ONG: 

a) actul doveditor privind forma juridică de înfiinţare şi funcţionare / statutul însoţit de 

ultimul act adiţional şi ultima hotărâre judecătorească, atunci când este cazul;  

b) certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale. 
 

D.1.4.3 Documente ale partenerului – UAT: 

a) certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale (numai în cazul implicării SPAS). 

Obs:  

1 Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat și dreptul de administrare, 

concesionare, darea în folosință cu titlu gratuit a imobilului/imobilelor (teren și/sau 

clădire) trebuie să acopere perioada de implementare a proiectului și perioada de 

asigurare a sustenabilității proiectului. 

2 Hotărârea consiliului local va fi transmisă Autorității finanțatoare până la data semnării 

Contractului de finanțare. 
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D.2. Condiţii de marcare şi prezentare a propunerii de proiect 

Modul de prezentare 
Limba de redactare a propunerii de proiect este limba română. 

Proiectul va fi transmis în original și 3 copii. Originalul trebuie să fie tipărit. Copiile pot fi 

tipărite sau pot fi înlocuite cu prezentarea materialelor scanate pe suport electronic în 

format pdf (memory stick, CD/ DVD). 

 În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale, documentele respective trebuie 

să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. 

Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt 

vizate (ştampilă şi semnătură) de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să 

semneze propunerea de proiect. 

Fiecare dosar de solicitare a finanţării trebuie să fie precedat de un opis, care să precizeze 

toate documentele ataşate şi numărul paginii fiecărui document. 

Documentele prezentate în copie trebuie să fie marcate cu menţiunea „conform cu 

originalul”, să fie ştampilate şi semnate de persoana împuternicită în acest sens. 

În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copii prevalează originalul. 

 

Observaţie: În cazul în care, din motive obiective, solicitantul nu are posibilitatea de a 

prezenta în original anumite documente emise de instituţii/organisme oficiale, Comisia are 

obligaţia de a stabili o dată limită pentru demonstrarea conformităţii cu originalul a copiilor 

prezentate. 

 

Cererea de finanţare (Formularul 1) la care se adaugă propunerea tehnică şi propunerea 

financiară (Formularul 2) trebuie să fie semnate, ştampilate, numerotate, opisate şi 

îndosariate. Ele sunt introduse într-un plic care se sigilează şi se marchează cu inscripţia 

PROPUNERE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ. 

Documentele care însoţesc propunerea de proiect, enunţate la pct. D.1.4., se introduc într-

un plic care se sigilează şi se marchează cu inscripţia DOCUMENTE CARE ÎNSOŢESC 

PROPUNEREA DE PROIECT. Documentele care însoţesc propunerea de proiect trebuie să fie 

prezentate în ordinea descrisă la pct. D.1.4. 

Aceste două plicuri (PROPUNERE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ şi DOCUMENTE CARE ÎNSOŢESC 

PROPUNEREA DE PROIECT) sunt introduse într-un plic care se sigilează şi se marchează cu 
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inscripţia ORIGINAL. 

Aceeaşi procedură se repetă pentru fiecare dintre cele 3 exemplare care se sigilează şi se 

marchează cu inscripţia COPIE, în plicuri separate. Daca se alege varianta prezentării in 

format electronic a copiilor documentelor, memory stick-ul/ CD-ul/DVD-ul va fi introdus 

într-un singur plic separat, marcat cu inscripția COPIE. 

Plicurile se introduc  într-un alt plic, închis şi netransparent, marcat cu adresa Autorităţii 

finanţatoare (str. Dem.I.Dobrescu nr.2 - 4 sectorul 1 Bucureşti, cod poștal 010026, București) 

şi cu inscripţia: 

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) - PROPUNERE DE PROIECT.  

De asemenea, pe plic se vor specifica datele de identificare ale solicitantului, pentru a putea 

fi folosite în caz de returnare a plicului nedeschis, conform prezentului Ghid al solicitantului. 

În cazul în care un solicitant prezintă mai multe propuneri de proiect, acestea vor fi marcate 

şi transmise în plicuri separate. 

Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, solicitantul îşi asumă riscurile 

transmiterii propunerii de proiect, inclusiv forţa majoră. 

Propunerile de proiect transmise prin orice alte mijloace (e-mail) vor fi respinse. 

Propunerile de proiect ajunse după expirarea datei și orei limită de înregistrare la sediul 

Autorității finanțatoare sunt trimise nedeschise expeditorului, fiind declarate respinse. 

În cazul în care propunerea de proiect nu a fost ambalată şi marcată corespunzător, 

Autoritatea finanţatoare nu îşi asumă încălcarea principiului confidenţialităţii referitor la 

deschiderea coletului anterior datei stabilite pentru deschiderea propunerilor de proiect. 

 

D.3. Date limită ce trebuie respectate: 
Proiectele vor avea o durată de implementare ce nu va depăși 31.12.2024. 

 

D.4. Perioada de valabilitate a propunerilor de proiect 
Perioada de valabilitate a propunerilor de proiect este de 90 de zile calendaristice de la data 

depunerii la Autoritatea finanţatoare. 

 

D.5. Costul asociat elaborării şi prezentării propunerii de proiect 
Autoritatea finanţatoare nu este răspunzătoare pentru costurile asociate elaborării şi 

prezentării propunerii de proiect. 
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D.6. Modificarea şi retragerea propunerii de proiect 
Orice solicitant are dreptul de a-şi retrage propunerea de proiect numai înainte de data 

limită stabilită pentru depunerea propunerii de proiect şi numai printr-o solicitare scrisă în 

acest sens, care se marchează cu inscripţia RETRAGERE.  

Orice solicitant are dreptul de a-şi modifica propunerea de proiect cu cel puțin o zi înainte de 

deschiderea propunerii de proiect şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.  

Solicitantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica propunerea de proiect după 

expirarea datei limită stabilite pentru depunerea propunerilor de proiect, sub sancţiunea 

excluderii acestuia din procesul de evaluare şi respingerea propunerii de proiect, respectiv 

excluderea din procesul de evaluarea a modificărilor şi returnarea acestora solicitantului. 

 

D.7. Solicitarea de clarificări 
Întrebările de clarificare pot fi transmise prin e-mail la adresa: ...............@.............ro, 

indicându-se că se referă la PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR). 

Întrebările de clarificare şi răspunsurile urmează a fi afişate pe site-ul Autorităţii 

finanţatoare - www.mmuncii.ro, fără a fi dezvăluită identitatea celui care a solicitat 

clarificările respective. 

Eventualele solicitari de clarificari, intrebari sau sugestii de imbunatatire a ghidului se vor 

transmite la adresa de email contact.pnrr@mmuncii.gov.ro. 

Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a răspunde la orice solicitare de clarificări, dar 

numai la acele solicitări primite cu cel puţin 6 zile înainte de data limită pentru depunerea 

propunerilor de proiect, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data solicitării de 

clarificări. La solicitările de clarificări primite cu cel mult 5 zile înainte de data limită pentru 

depunerea propunerilor de proiect Autoritatea finanţatoare nu elaborează răspuns. 

Răspunsul Autorităţii finanţatoare la solicitările de clarificări va fi publicat pe site-ul 

www.mmuncii.ro, cu cel puţin 4 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de 

proiect. 

Autoritatea finanţatoare are dreptul, prin corrigendum, să completeze Ghidul solicitantului şi 

este obligată să publice pe site-ul propriu (www.mmuncii.ro) orice astfel de completare, 

ultima fiind postată cu maximum 8 de zile calendaristice înainte de data limită pentru 

depunerea propunerilor de proiecte. 

 
Toate clarificările furnizate de Autoritatea finanţatoare privind PLANUL NAȚIONAL DE 
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REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) completează prezentul Ghid al solicitantului şi constituie 

parte integrantă din acesta. 
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E. Informaţii privind criteriile aplicate pentru atribuirea contractuljui de finanţare 

nerambursabilă 

 

E.1. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă 
Proiectul sau proiectele stabilite ca fiind câştigătoare sunt acelea care întrunesc punctajul 

cel mai mare, rezultat din aplicarea unei grile de evaluare, fiind cele mai avantajoase din 

punct de vedere tehnico-financiar. 

Acest criteriu nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a 

contractului respectiv. 

 

E.2. Deschiderea propunerilor de proiect  
Deschiderea propunerilor de proiect se face de către Comisia de evaluare, ulterior termenului 

depunerii acestora la Autoritatea finanţatoare. Oricare dintre solicitanţi are dreptul de a fi 

prezent, prin reprezentanţii săi, pe bază de împuternicire, la deschiderea propunerilor de 

proiect. Preşedintele Comisiei are obligaţia de a verifica validitatea împuternicirilor 

prezentate de reprezentanţii solicitanţilor. De asemenea, preşedintele se asigură că toţi 

membrii din cadrul comisiei au semnat Declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate. 

 

Comisia întocmeşte un proces-verbal de deschidere care este semnat atât de către membrii ei 

cât şi de către reprezentanţii prezenţi ai solicitanţilor, cărora li se înmânează pe loc câte o 

copie. 

În procesul verbal de deschidere se consemnează, pentru fiecare proiect primit: 

a) numărul de înregistrare de la registratura Autorităţii finanţatoare; 

b) numărul de înregistrare din registrul Comisiei; 

c) data şi ora înregistrării; 

d) numele solicitantului; 

e) titlul proiectului; 

f) numărul de exemplare (plicuri) aflate în plicul exterior. 

Cu excepţia şedinţei de deschidere a propunerilor de proiecte, la întrunirile Comisiei 

participă numai membrii acesteia. 

Nici o propunere de proiect nu poate fi respinsă la deschidere. 

Propunerile de proiect ajunse după expirarea datei și orei limită de înregistrare la sediul 

Autorității finanțatoare sunt trimise nedeschise expeditorului şi declarate respinse. 
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E.3. Selectarea propunerilor de proiect 
Selectarea se realizează de către o Comisie de evaluare numită prin decizie a conducătorului 

Autorităţii finanţatoare. 

Autoritatea finanţatoare va numi o persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de 

atribuire, persoană care devine, totodată, şi preşedinte al Comisiei. Preşedintele are drept 

de vot în cadrul Comisiei. 

Solicitanţii la sesiunea de selecţie publică de proiecte din cadrul PNRR sunt cei menționați în 

anexa … la prezentul Ghid. 

Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a anula selecţia de proiecte în orice moment, 

inclusiv după ce propunerile de proiect au fost depuse, precum şi de a nu atribui niciun 

contract, fără ca prin aceasta să îşi creeze obligaţii faţă de solicitanţi. 

 
Comisia are obligaţia de a solicita clarificări şi completări necesare pentru evaluarea fiecărei 

propuneri de proiect, precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea acestora. 

Solicitările de clarificări şi/sau completări se transmit prin e-mail, la adresele specificate în 

propunerea de proiect. Solicitanţii au obligaţia de a transmite Comisiei o confirmare de 

primire prin e-mail. 

Solicitantul transmite răspunsurile la solicitările de clarificări şi/sau completări prin e-mail, 

semnate de persoana împuternicită şi ştampilate, în termenul stabilit de comisie. În cazul în 

care solicitantul consideră în mod justificat ca termenul stabilit de comisie nu poate fi 

respectat, solicită în scris prelungirea termenului, situație în care comisia stabilește un nou 

termen de răspuns. În cazul în care solicitantul nu transmite în perioada precizată de comisie 

clarificările şi/sau completările solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de 

solicitant nu sunt concludente, propunerile de proiect sunt respinse. Acesta trimite ulterior 

Autorităţii finanţatoare, în original, prin poştă, clarificările şi/ sau completările solicitate. 

În intervalul stabilit de comisie, aceasta poate solicita clarificări asupra propunerii de 

proiect. 

 

E.4. Evaluarea proiectelor 
Evaluarea cuprinde: 

a) verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului şi a 
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partenerului; 

b) verificarea eligibilităţii proiectului; 

c) evaluarea propunerii tehnice şi financiare. 

 

a) Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului şi a 

partenerului presupune verificarea următoarelor aspecte: 

- Dosarul de solicitare a finanţării a fost depus în termenul şi locul specificate în anunţul de 

participare; 

- Dosarul de solicitare a finanţării este sigilat şi poartă menţiunile specificate la pct. D.2; 

- Toate documentele sunt semnate de persoana împuternicită şi ştampilate, iar documentele 

prezentate în copie conţin menţiunea „conform cu originalul” (în cazul în care nu sunt depuse 

în format electronic pe memory stick/ CD/ DVD) şi sunt semnate de persoana împuternicită şi 

ştampilate; 

- Documentele respectă condiţiile de marcare şi prezentare a propunerii de proiect 

specificate la pct. D.2; 

- Documentele sunt în termenul de valabilitate la data depunerii dosarului de solicitare a 

finanţării; 

- Îndeplineşte condiţiile de eligibilitate a solicitantului și a partenerului, după caz, prevăzute 

la pct. B.2; 

- Existenţa la dosar a documentelor solicitate, cu respectarea condiţiilor de valabilitate, de 

fond şi de formă a documentelor care alcătuiesc propunerea de proiect. 

În cazul în care din plicul marcat PROPUNERE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ lipseşte Formularul 1 

(Cererea de finanţare) sau Formularul 2 (Propunere tehnică şi financiară), proiectul este 

respins. 

În cazul în care Formularul 1 (Cererea de finanţare) şi/sau Formularul 2 (Propunere tehnică şi 

financiară) nu este asumat de persoanele împuternicite, acesta se consideră formular lipsă şi 

duce automat la respingerea propunerii de proiect. 

b) Verificarea eligibilităţii proiectelor 

Verificarea eligibilităţii proiectelor presupune îndeplinirea cerinţelor prevăzute la pct. C.7. 

Propunerile de proiect care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate a proiectului sunt 

respinse. 
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c) Evaluarea propunerii tehnice şi financiare constă în evaluarea şi punctarea 

propunerii tehnice şi financiare (Formularul 2), conform grilei de evaluare prevăzută în Anexa 

6 a prezentului Ghid al solicitantului, respectiv: 

a) Bugetul şi raportul cost-eficienţă; 

b) Metodologie; 

c) Sustenabilitate. 

Acordarea punctajului: 

Evaluarea calitativă constă în acordarea unui punctaj pe fiecare subsecţiune din cele 3 

secţiuni ale grilei de evaluare, pe o scară de la 0 la 15. 

Punctajul total al grilei de evaluare va fi suma punctelor obţinute la fiecare secţiune. 

Propunerile de proiect care obţin un punctaj de minim 60 de puncte în urma aplicării grilei de 

evaluare sunt declarate calificate la etapa de evaluare de birou.   

Lista proiectelor calificate în urma evaluării de birou se întocmeşte în ordinea descrescătoare 

a punctajului acordat, în limita bugetului alocat. 
 

d) În urma evaluării propunerii de proiect Comisia declară că acesta este admis sau 

respins. În situația în care solicitanul este repins, acesta poate depune contestație în termenii 

prevăzuți la E.6. 

De asemenea, în cazul în care propunerile de proiect care nu îndeplinesc criteriile de 

eligibilitate ale proiectului sunt respinse, solicitantul are posibilitatea de a redepune 

proiectul sau numai documentul/formularul care a făcut obiectul respingerii proiectului, fără 

a depăşi data limită de depunere, aşa cum este menţionată în anunţul de participare. 

În situația în care solicitanul este declarat admis, acesta va fi notificat în scris, urmând ca la 

finalul perioadei de evaluare și selectare, Comisia să întocmească Raportul în vederea 

atribuirii contractului de finanţare nerambursabilă, pe care îl va prezenta spre aprobare 

conducătorului Autorităţii finanţatoare, precum și lista de proiecte propuse spre finanţare în 

cadrul selecției publice de proiecte și în limita bugetară aprobată pentru această destinaţie. 

Lista se aprobă prin decizie a conducătorului Autorităţii finanţatoare. După aprobare, lista cu 

obiectivele de investiţii care se finanţează se publică pe site-ul www.mmuncii.ro. 

 

E.5. Criterii de respingere a propunerilor de proiect: 
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a) propunerea de proiect a fost transmisă prin alte mijloace (e-mail); 

b) nu au fost îndeplinite cerinţele de conformitate administrativă şi de eligibilitate a 

solicitantului sau partenerului; 

c) nu au fost respectate condiţiile de marcare şi prezentare a propunerii de proiect; 

d) din propunerea de proiect lipseşte Formularul 1 sau Formularul 2; 

e) Formularul 1 (Cererea de finanţare) şi/ sau Formularul 2 (Propunere tehnică şi financiară 

nu este asumat (semnat şi ştampilat) de persoanele împuternicite (solicitant și partener/ 

parteneri); 

f) nu sunt completate toate secţiunile și subsecțiunile Formularului 1; 

g) nu sunt completate toate secţiunile și subsecțiunile aferente propunerii tehnice din 

Formularul 2; 

h) nu este respectat formatul tip al bugetului prevăzut în propunerea financiară din 

Formularul 2 și nu este prezentată justificarea cheltuielilor; 

i) nu sunt respectate criteriile de eligibilitate a proiectului; 

j) bugetul este prezentat sub formă forfetară; 

k) bugetul cuprinde cheltuieli neeligibile solicitate din partea Autorității finanțatoare; 

l) proiectul nu a obţinut, în urma aplicării grilei de evaluare, punctajul minim necesar de 60 

puncte; 

m) solicitantul nu transmite în perioada precizată de comisie clarificările şi/sau completările 

solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de solicitant nu sunt concludente. 
 

E.6. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor 
Solicitantul are dreptul de a contesta decizia luată de comisia de evaluare în procedura de 

selecţie publică de proiecte în cel mult 7 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul 

Autorităţii finanţatoare. 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie prin ordin al conducătorului Autorităţii 

finanţatoare. 

 

Contestaţia, formulată în scris (asumată), se transmite prin e-mail la adresa 

...........@.................ro în cel mult 7 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul 

Autorităţii finanţatoare a deciziei Comisiei de evaluare. Solicitantul trimite obligatoriu 

contestația ulterior Autorităţii finanţatoare, în original, prin poştă sau curier la 

registratura Autorităţii finanţatoare (str. Dem.I.Dobrescu nr.2 - 4 sectorul 1 Bucureşti, cod 

poștal 010026, București), în atenţia Comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 
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În cazul în care contestația este transmisă după termenul legal de depunere a contestațiilor 

(respectiv cel mult 7 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul Autorităţii 

finanţatoare a deciziei Comisiei de evaluare, ora 23:59 a celei de a șaptea zi) acest lucru 

conduce automat la respingerea acesteia. 

 

Înainte de a proceda la analizarea contestaţiilor depuse de solicitanţii ale căror propuneri de 

proiecte au fost respinse, preşedintele se asigură că toţi membrii din cadrul comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor au semnat Declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate. 

 

Într-o primă etapă, Comisia de soluţionare a contestaţiilor verifică îndeplinirea următoarelor 

condiţii: 

a) contestaţia a fost depusă în termenul legal; 

b) obiectul contestaţiei are legătură cu rezultatul procedurii de selecţie publică de proiecte. 

Neîndeplinirea cumulativă a celor două condiţii, duce automat la respingerea contestaţiei. 

În cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute mai sus, Comisia de soluţionare a contestaţiilor 

procedează la verificarea pe fond a contestaţiei. Comisia de contestații nu poate avea în 

vedere, respectiv a analiza decât documentele care au stat la baza evaluării realizate de 

către Comisia de evaluare, orice probă ulterioară neputând fi luată în considerare. Termenul 

de soluţionare a contestaţiilor este de cel mult 5 zile lucrătoare de la data limită de 

depunere a contestaţiilor. 

În cazul contestării motivului de respingere a propunerii de proiect, Comisia de soluţionare a 

contestaţiilor analizează pe fond contestația și decide admiterea sau respingerea acesteia. 

În cazul contestării punctajului acordat de către comisia de evaluare, Comisia de soluţionare 

a contestaţiilor analizează propunerea tehnică şi financiară, acordând punctajul final, care 

poate fi mai mic/acelaşi/mai mare decât cel acordat de către Comisia de evaluare. În funcţie 

de punctajul final acordat de Comisia de soluţionare a contestaţiilor, propunerea de proiect 

este admisă sau respinsă, după caz. 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor supune raportul său spre aprobare conducătorului 

Autorităţii finanţatoare şi comunică rezultatul în scris (e-mail) solicitanţilor, în termen de 3 

zile lucrătoare de la aprobarea acestuia. 

Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor este definitivă cu privire la obiectul 

contestaţiei. 
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În cazul contestaţiilor admise de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, propunerile de 

proiect de întorc la Comisia de evaluare iniţială care continuă evaluarea din etapa imediat 

următoare celei în care propunerile de proiect au fost respinse. 

În cazul în care rezultatele obţinute în urma hotărârii comisiei de soluţionare a contestaţiilor 

modifică clasamentul propunerilor de proiecte, acestea vor fi comunicate de către secretarul 

comisiei de evaluare tuturor solicitanţilor ce participă la selecţia publică. Comisia de 

evaluare va elabora Raportul în vederea atribuirii contractului de finanţare nerambursabilă, 

pe care îl va prezenta spre aprobare conducătorului Autorităţii finanţatoare. 

Anunţul privind proiectele declarate câştigătoare şi care vor fi finanţate se publică pe site-ul 

Autorităţii finanţatoare în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data la care conducătorul 

Autorităţii finanţatoare a aprobat Raportul în vederea atribuirii contractelor de finanţare 

nerambursabilă. 

După aprobare, lista cu obiectivele de investiţii care se finanţează se publică pe site-ul 

www.anpd.gov.ro. 

 

E.7. Încheierea contractului de finanţare nerambursabilă 
În baza deciziei prevăzute la pct. E.4 și E.6, se încheie contractul de finanţare 

nerambursabilă între Autoritatea finanţatoare, în calitate de finanţator şi solicitant în 

calitate de beneficiar. 

În urma semnării contractului de finanţare nerambursabilă, solicitantul devine beneficiar al 

finanţării nerambursabile. 

 

E.8. Modificarea contractului de finanţare nerambursabilă 
Orice modificare a contractului de finanţare nerambursabilă, precum şi orice modificare a 

proiectului aprobat şi care face parte integrantă din contractului, sunt permise numai cu 

acceptul ambelor părţi, prin încheierea unui act adiţional la contract.  

Nu sunt permise modificările care: 

a) afectează obligaţii ale beneficiarului, care au constituit criterii de punctaj la 

evaluarea propunerii tehnice şi financiare, în sensul diminuării acestor obligaţii; 

b) afectează suma solicitată de la Autoritatea finanţatoare, în sensul majorării acesteia. 

Modificările care nu conduc la schimbarea condiţiilor contractului în ceea ce priveşte 

valoarea, destinaţia sumelor, termenele de realizare, activităţile şi alte aspecte legate de 
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realizarea proiectului sunt doar notificate Autorităţii finanţatoare. 

Virarea sumelor prevăzute în contract se realizează în tranşe, la solicitarea beneficiarului, pe 

măsura implementării proiectului, după prezentarea rapoartelor şi a documentelor 

justificative care sunt prevăzute în contract. 

Finanţarea nerambursabilă se efectuează în raport cu realizarea activităţilor proiectului şi 

cheltuielilor aferente. 

Nerespectarea prevederilor contractului, altele decât cele legate de utilizarea fondurilor şi 

prezentarea documentelor justificative false sau neconforme cu realitatea, conduc la 

suspendarea finanţării proiectului până la remedierea situaţiei respective de către beneficiar. 

Rezilierea contractului se realizează în următoarele situaţii: 

a) utilizarea fondurilor în alte scopuri decât cele cuvenite; 

b) prezentarea documentelor justificative false sau neconforme cu realitatea; 

c) orice altă situaţie de încălcare a contractului, în situaţia în care aceasta a fost suspendată 

şi nu a fost remediată situaţia care a condus la luarea acestei măsuri, în termenul stabilit de 

Autoritatea finanţatoare; 

d) Nerespectarea responsabilităților solicitantului asumate prin propunerea de proiect, 

inclusiv cele privind asigurarea sustenabilității proiectului; 

În aceste condiţii, beneficiarul este obligat să returneze Autorităţii finanţatoare, în termen 

de 30 de zile de la primirea notificării din partea acesteia, sumele primite până la momentul 

notificării. 

Având în vedere activitățile și cheltuielile eligibile care urmează a fi finanțate prin contractul 

de finanţare nerambursabilă, beneficiarul va elabora în baza legislației în vigoare, 

documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului. 

Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului 

sunt analizate de către Comisia tehnico-economică, constituită din reprezentanți de 

specialitate tehnică și/sau economică din instituții publice cu competențe în domeniu, care 

emite un aviz cu privire la soluția tehnică și economică și formulează propuneri, după caz. 

Comisia tehnico-economică funcționează la sediul Autorității finanțatoare. Componența 

nominală și regulamentul de funcționare al acesteia se aprobă prin decizie a conducătorului 

Autorităţii finanţatoare. 

Avizul emis de către Comisia tehnico-economică, transmis de Autoritatea finanțatoare 

beneficiarului, stă la baza aprobării indicatorilor tehnico economici prin hotărâre a consiliului 

https://mfe.gov.ro/pnrr/
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local/judeţean. 

Pentru proiectele declarate câștigătoare va fi prezentată Hotărârea Consiliului 

Judeţean/Consiliului Local al sectorului municipiului Bucureşti privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici, respectiv bugetul, în care se evidențiază distinct 

cofinanțarea proiectului, precum și celelalte aspecte menționate la pct. D.1.4.1 lit. c). 

În baza hotărârilor consiliului local/judeţean privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici, va fi modificată în mod corespunzător decizia conducătorului Autorității 

finanțatoare privind lista de proiecte propuse spre finanţare, precum şi contractele de 

finanțare nerambursabilă, după caz. 

În derularea contractului de finanțare nerambursabilă, beneficiarul respectă prevederile 

legale în vigoare, în special cele cu privire la: 

a) etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

b) achiziţionarea din fonduri publice de imobile, produse, lucrări sau servicii, procedura de 

achiziţie fiind cea prevăzută de legislația în vigoare privind achiziţiile publice; 

c) calitatea în construcții. 

Beneficiarul răspunde de organizarea procedurilor de achiziție publică și de derulare a 

contractelor aferente activităților din proiect, precum şi de modul de utilizare a sumelor 

potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate. 

 

E.9. Finanțare și raportare 

Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului 

sunt analizate de către Comisia tehnico-economică, constituită din reprezentanţi de 

specialitate tehnică şi/sau economică din instituţii publice cu competenţe în domeniu, care 

emite un aviz cu privire la soluţia tehnică şi economică şi formulează propuneri, după caz. 

Comisia tehnico-economică funcţionează la sediul Autorităţii finanţatoare. Componenţa 

nominală şi regulamentul de funcţionare ale acesteia se aprobă prin decizie a conducătorului 

Autorităţii finanţatoare. 

Avizul emis de către Comisia tehnico-economică şi transmis beneficiarului de către 

Autoritatea finanţatoare stă la baza aprobării indicatorilor tehnico-economici prin hotărâre a 

consiliului local/judeţean. 

 

În baza contractului de finanţare nerambursabilă beneficiarul transmite Autorității 
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finanțatoare solicitarea privind transferul sumelor necesare pentru decontarea bunurilor 

și/sau imobilelor achiziţionate, serviciilor prestate, lucrărilor executate, corelat cu graficele 

de execuţie ale livrării de bunuri, prestării serviciilor, execuţiei lucrărilor, după caz, 

întocmită conform anexei 9 din Ghidul solicitantului.  

Autoritatea finanțatoare, analizează solicitarea beneficiarului și verifică dacă informațiile 

sunt în acord cu prevederile contractului de finanțare nerambursabilă și procedează la 

transferul sumelor, în limita creditului bugetar anual al Autorității finanțatoare aprobat cu 

această destinaţie. Dacă în urma verificării efectuate sunt necesare clarificări/ completări 

acestea vor fi solicitate în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării. 

În situaţiile în care Autoritatea finanțatoare, din lipsa creditelor bugetare nu poate onora 

obligaţiile de plată prevăzute în contractului de finanțare nerambursabilă, aceasta va 

notifica în acest sens beneficiarul. După primirea notificării, beneficiarul dispune măsurile 

necesare evitării înregistrării de arierate, respectiv sistarea livrării de bunuri, prestarea de 

servicii, execuţia de lucrări sau continuarea acestora din surse proprii sau alte surse legal 

constituite. În situația suplimentării creditelor bugetare, Autoritatea finanțatoare notifică 

beneficiarul cu privire la reluarea transferurilor de sume. 

Autoritatea finanțatoare transferă sumele solicitate în limita creditelor bugetare aprobate 

ulterior în buget cu această destinaţie. 

Beneficiarul asigură evidenţa alocării şi utilizării sumelor transferate în contul deschis la 

Trezoreria Statului şi răspunde, în condiţiile legii, de utilizarea acestora. 

Beneficiarul este responsabil pentru derularea eficientă a procesului de implementare a 

proiectului. 

Beneficiarul are obligaţia să pună la dispoziţia Autorității finanțatoare, la solicitarea 

acesteia, toate documentele justificative privind derularea proiectului, răspunzând de 

realitatea, exactitatea şi legalitatea acestora, precum şi de sumele cheltuite în scopul pentru 

care au fost alocate. 
Proiectele sunt considerate finalizate dacă au fost îndeplinite toate activităţile, au fost atinse 

obiectivele, respectiv rezultatele prevăzute în propunerea de proiect şi dacă au fost 

justificate cu acte doveditoare toate cheltuielile realizate din sumele primite de la 

Autoritatea finanţatoare, a fost realizat. 

https://mfe.gov.ro/pnrr/
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F. Drepturi, obligații, sancțiuni 

F.1. Drepturile și obligațiile beneficiarului PNRR 

Precizări referitoare la drepturi și obligații: 
a) beneficiarii asigură evidenţa alocării şi utilizării sumelor virate în conturile deschise la 

unităţile Trezoreriei Statului şi răspund, în condiţiile legii, de utilizarea sumelor primite 

pentru realizarea obiectivelor de investiţii. 

b) beneficiarii răspund de organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de 

bunuri/servicii/lucrări, a contractelor de achiziţie publică încheiate în conformitate cu 

prevederile legale şi cu obligaţiile din contractele de finanţare încheiate, răspund de 

modalitatea de derulare a contractelor de achiziţie publică încheiate, precum şi de modul de 

utilizare a sumelor alocate prin PNRR potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate; 

c) beneficiarii sunt responsabili pentru derularea eficientă a procesului de implementare a 

obiectivelor de investiţii aprobate în cadrul Programului; 

d) beneficiarii au obligaţia să pună la dispoziţia Autorității finanțatoare, la solicitarea 

acestuia, toate documentele justificative privind derularea investiţiei, răspunzând de 

realitatea, exactitatea şi legalitatea acestora, precum şi de sumele cheltuite în scopul pentru 

care au fost alocate; 

e) beneficiarii au obligaţia să transmită Autorității finanțatoare o notă justificativă cu privire 

la orice modificare ulterioară a datelor transmise din solicitarea de finanţare prin PNRR a 

obiectivului de investiţii, precum şi orice modificare cu privire la datele transmise în baza 

cărora au fost încheiate contractele de finanţare; 

f) beneficiarii finanţărilor vor promova faptul că proiectele sunt finanţate de Autoritatea 

finanțatoare, prin PNRR. În acest sens, beneficiarul finanţării are obligaţia să informeze 

publicul cu privire la implementarea proiectului, prin amplasarea la locul investiţiei a unui 

panou de informare, modelul acestuia fiind anexat prezentului ghid - anexa 11; 

g) prin semnarea contractului de finanţare, beneficiarul acceptă termenii şi condiţiile în care 

va primi finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze pe propria răspundere 

proiectul pentru care primeşte finanţare cu respectarea legislaţiei naţionale; 

h) beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa 

pe parcursul implementării proiectului, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale 

relevante; 

i) beneficiarul trebuie să păstreze toată documentaţia legată de implementarea proiectului 

inclusiv inventarul asupra bunurilor dobândite prin finanţarea nerambursabilă, conform legii. 
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F.2. Sancţiuni în cazul în care beneficiarul PNRR nu respectă contractul de finanțare 

nerambursabilă şi legislaţia naţională 

În cazul în care Autoritatea finanțatoare constată că beneficarul contractului de finanţare 

nerambursabilă nu respectă clauzele contractuale şi legislaţia naţională, poate decide: 

 Rezilierea contractului de finanţare nerambursabilă cu recuperarea sumelor 

transferate/decontate; 

 Recuperarea sumelor transferate/decontate. 
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FORMULARE 
 

 

Formularul 1 - Cererea de solicitare a finanţării 
 

1. Date despre solicitant și partener 

Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/ locale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti sau unitățile administrativ-teritoriale (UAT), prin serviciile publice de 

asistenţă socială (SPAS)/ direcțiile de asistență socială (DAS) ……..,  

- cu sediul în ......................... [localitatea, strada, numărul, sectorul/judeţul, 

telefon/fax] 

- document de înfiinţare: Hotărârea Consiliului Judeţean/ Consiliului Local al sectorului 

municipiului Bucureşti nr. …. 

- codul fiscal nr. .........., emis de ..................... din data de ...............;  

- nr. contului bancar .........................., deschis la Trezoreria/Banca ...................., cu 

sediul în ............…  

 

în parteneriat cu … [acest rând, şi următoarele care privesc partenerul, se şterg în cazul în 

care nu există partener]  

 

 [denumirea] ...............................................................  

- cu sediul în ............................................................. [localitatea, strada, numărul, 

sectorul/judeţul, telefon/fax] 

- document de înfiinţare: ................. [certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor/alt document care dovedeşte înfiinţarea] 

- codul fiscal nr. .........., emis de ............................. din data de .................;  

- nr. contului bancar ...................., deschis la Trezoreria/Banca .............., cu sediul în 

...... 

https://mfe.gov.ro/pnrr/
http://www.facebook.com/PNRROficial/)
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2. Date privind proiectul 

Titlu ....................... 

Valoarea proiectului pe surse de finanţare: 

a) suma solicitată de la Autoritatea finanţatoare ................. lei 

 

Subsemnata/Subsemnatul ...................... posesoare/posesor a/al buletinului/cărţii de 

identitate seria ....... nr. ........, eliberat/eliberată la data de ................ de către ........., 

în calitate de ..................... [persoana împuternicită să reprezint DGASPC/SPS/DAS în 

procedurile privind atribuirea contractului de finanţare în cadrul PNRR],  

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe 

propria răspundere următoarele:  

- datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii;  

- DGASPC/SPS/DAS ..........  nu are sume neachitate la scadenţă către persoane fizice sau 

juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite; 

- DGASPC/SPS/DAS ............ nu a comis o gravă greşeală în materie profesională  sau nu 

este în situaţia că nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare, 

şi mă angajez ca suma de ........................................ lei [valoarea totală a proiectului] 

să o utilizez în scopul realizării proiectului, conform datelor prezentate în propunerea de 

proiect.  

 

[Rândurile următoare se completează în cazul parteneriatului] 

 

Subsemnata/Subsemnatul ..........................................., posesoare/posesor a/al 

buletinului/cărţii de identitate seria ........... nr. ......., eliberat/eliberată la data de 

............., în calitate de persoană împuternicită să reprezint [denumirea] în procedurile 

privind atribuirea contractului de finanţare,  

 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe 

propria răspundere următoarele:  

- datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii;  

- organizaţia [denumirea] nu are sume neachitate la scadenţă către persoane fizice sau 

juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;  

- organizaţia [denumirea] nu a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu este în 

situaţia că nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare. 

 

 

Numele şi funcţia reprezentantului solicitantului 

Semnătura 

lnk:CPE%20PRL%201000000%201997%20292
lnk:CPE%20PRL%201000000%201997%20292
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Ştampila 

Data 

 

Numele şi funcţia reprezentantului partenerului 

Semnătura 

Ştampila 

Data 
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Formularul 2 - Propunerea tehnică şi financiară 

2.1. PROPUNERE TEHNICĂ 
 

Notă: este obligatorie completarea tuturor secțiunilor, subsecțiunilor, punctelor, 

subpunctelor, inclusiv cu precizarea informațiilor marcate cu font stil Italic. Eventualele 

completări pot fi transmise înaintea datei limită de primire a propunerilor de proiect. 

Completările și modificările primite în timpul perioadei de evaluare nu vor fi acceptate. 

Acest paragraf are un rol informativ și va fi eliminat în momentul completării 

formularului! 

 

SOLICITANT 

Denumire  

Formă juridică  

Date de contact (adresa completă, 
inclusiv cod poştal, telefon, fax, e-
mail) 

 

 
PARTENER  

Denumire  

Formă juridică  

Date de contact (adresa completă, 
inclusiv cod poştal, telefon, fax, e-
mail) 

 

 (Se vor include informaţii pentru toţi partenerii). Această notă va fi eliminată în 
momentul completării formularului! 
 

1. Titlul proiectului: .......... 

 

2.  Obiectivul vizat, conform PNRR: 

 Tip proiect:  

 tipul I – 1 centru de zi  

 tipul II – 1 centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu 

 

Notă: Vă rugăm marcaţi căsuţa corespunzătoare obiectivului proiectului propus. 

Această notă va fi eliminată în momentul completării formularului! 

 

3. Scopul proiectului: .......... 

 

4. Obiectivele specifice ale proiectului: .......... 
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5. Rezumatul proiectului (maxim o pagină)  

Prezentaţi succint scopul, obiectivele, partenerii, durata proiectului, activităţile, 

rezultatele, costul total al proiectului, impactul.  

Suplimentar, includeţi detalii privind: 

a. capacitatea noilor servicii; 

b. beneficiarii; 

c. amplasarea, accesibilitatea, facilităţile care vor fi oferite persoanelor cu dizabilități  în 

noile servicii; 

d. Alte informații, dacă sunt considerate relevante. 

 

6. Justificarea proiectului  

a) Descrieţi situaţia actuală şi nevoia căreia i se adresează proiectul. 

b) Argumentaţi importanţa şi urgenţa problemei identificate, soluţia propusă, caracterul 

inovator sau valoarea adăugată a propunerii de proiect (tehnici inovative, modele de bună 

practică, optimizarea  serviciilor sociale, integrarea în comunitate, promovarea egalităţii 

şanselor etc.).  

c) Explicaţi de ce este necesar proiectul în zona în care este propus; identificaţi oportunităţi 

şi constrângeri. 

d) Specificaţi modul în care obiectivele specifice şi activităţile proiectului răspund nevoilor 

individuale ale beneficiarilor direcţi. 

e) Explicaţi soluţia aleasă pentru desfăşurarea serviciului social. Descrieţi locaţia în care 

propuneţi serviciul social din punct de vedere al poziţionării faţă de alte servicii din 

comunitate, al accesibilizării, al existenţei mijloacelor de transport şi de comunicare etc. 

f) Alte informații, dacă sunt considerate relevante. 

 

7. Grupul ţintă al proiectului 

a) Oferiţi informaţii despre modalitatea în care se va face selecţia grupului țintă 

(beneficiarii direcți care vor avea acces la serviciul social înfiinţat, grupele de vârstă, tipul 

şi gradul  handicapului, alte caracteristici considerate relevante).  

b) Corelaţi nevoile beneficiarilor direcţi cu serviciile oferite în centru/reţeaua de servicii 

complementare de tip nerezidenţial. 

c) Menţionaţi ce alte servicii din subordinea DGASPC/DAS/SPAS, a consiliilor locale sau a 

organizaţiilor neguvernamentale vor contribui la realizarea obiectivelor proiectului (servicii 

complementare, de tip nerezidenţial, nerealizate în cadrul proiectului); unde funcţionează 
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sau cum vor fi înfiinţate (dacă este cazul) şi de către cine, cum se colaborează cu acestea. 

 

8. Rezultate urmărite 

Precizați rezultatele în corelaţie cu obiectivele specifice şi cu activităţile proiectului. 

Notă: Rezultatele sunt cuantificate, măsurabile şi verificabile.  

 

9. Impact  

a) Cum va îmbunătăţi implementarea proiectului calitatea vieţii beneficiarilor? 

Precizaţi modul în care proiectul va contribui la optimizarea serviciilor sociale acordate 

beneficiarilor. 

b) Care va fi impactul proiectului asupra comunităţii locale şi autorităţilor locale? 

Enunţaţi măsurile pe care intenţionaţi să le luaţi pentru a asigura un impact îndelungat al 

proiectului. 

 

10. Activităţile proiectului 

Oferiţi o descriere detaliată a activităţilor astfel încât, pentru fiecare activitate să reiasă: 

contribuţia respectivei activităţi la atingerea obiectivelor proiectului, metodele de 

implementare propuse, rezultate aşteptate, participanţi, rolul fiecărui partener, acolo unde 

este cazul. 

 

11. Durata şi planificarea activităţilor 

Durata proiectului va fi de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă până la 

data de 31.12.2024. 

 

NOTĂ: În planul de acţiune orientativ nu se vor menţiona date calendaristice reale, ci "luna 

1", "luna 2" etc. Solicitanţilor li se recomandă să prevadă o marjă de siguranţă în calendarul 

planului de acţiune propus. Planul de acţiune nu cuprinde descrierea activităţilor, ci doar 

titlul acestora, conform celor menţionate la punctul 10. Lunile în care nu se desfăşoară 

activităţi trebuie să fie cuprinse de asemenea în planul de acţiune. 

An 2022 ……. 

Lună/ Activitatea        …              … 

activitatea 1 (denumire)                       

activitatea 2 (denumire)                       

activitatea 3 (denumire)                       

activitatea ... 

(denumire)                       
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12. Metodologia de implementare   

a) Prezentaţi modul în care veţi implementa activităţile propuse, modul în care vor fi 

organizate resursele, cum se va face monitorizarea. 

b) Descrieţi modalitatea şi metodologia de înfiinţare, organizare şi funcţionare, locul şi rolul 

serviciilor create prin proiect în sistemul judeţean de protecţie a persoanelor adulte cu 

dizabilități, colaborarea cu alte instituţii relevante (consilii locale, primării, educaţie, 

sănătate, poliţie etc.). 

c) Descrieţi: procedurile de evaluare internă - evaluarea proiectului (resurse investite în 

proiect, activităţi desfăşurate, rezultate obţinute, beneficii realizate); modalitatea de 

identificare şi evaluare a beneficiarilor direcţi (inclusiv tipul de instrument de evaluare 

utilizat), modul de consultare şi implicare a acestora, metodologia de implementare a 

standardelor specifice de calitate. 

d) Oferiţi informaţii despre managementul riscului: factori de risc - modalităţi de 

identificare, măsurare şi anticipare a riscului, modalităţi de contracarare a riscului, mijloace 

de control. 

e) Motivaţi rolul atribuit fiecărui partener şi nivelul de implicare. 

f) Alte informații, dacă sunt considerate relevante. 

 

13. Resurse alocate pentru implementarea proiectului: 

Furnizaţi o descriere detaliată a diverselor resurse la care instituţia dvs. are acces, în mod 

special a următoarelor resurse: 

(a) Resurse financiare: numele principalilor susţinători financiari; 

(b) Resurse fizice: clădiri, echipamente, dotări, materii prime şi materiale; 

(c) Resurse umane: numărul personalului angajat permanent şi cu normă parţială, pe 

categorii de specialitate; 

(d) alte resurse considerate relevante. 

 

14. Diseminarea / mediatizarea rezultatelor 

Furnizaţi informaţii cu privire la calendarul activităţii de diseminare, grupurile ţintă, 

strategiile şi canalele de comunicare folosite, rezultatele preconizate ale campaniilor de 

promovare, resursele necesare. 

 

Notă: Atenție, cheltuielile necesare realizării acestor acțiuni nu sunt eligibile spre finanțare 

din fondurile Autorității finanțatoare și sunt suportate de către solicitant din fonduri 
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proprii. Solicitantul asigură mediatizarea activităţilor desfăşurate prin proiect şi a serviciilor 

nou create, menţionând de fiecare dată denumirea PNRR, autoritatea finanţatoare și anul 

acordării finanțării: minim un comunicat de presă și afiș sau plăcuță la sediul fiecărui 

serviciu înființat. 

 

15. Sustenabilitatea proiectului 

a) Indicaţi potenţialele surse de finanţare pentru viitor. 

b) Descrieţi modul de asigurare a sustenabilităţii pentru perioada de cel puţin 5 ani. 

c) Descrieţi prevederile acordului de parteneriat în ceea ce priveşte asigurarea 

sustenabilităţii. 

 

16. Alte aspecte considerate relevante 

Adăugaţi alte aspecte pe care le consideraţi relevante. 

 

2.2. - PROPUNERE FINANCIARĂ 
 

2.2.1 - Centralizator buget 

  
CHELTUIELI 

 
(lei) 

Cap. I Cheltuieli directe  

Linia 1 Cheltuieli pentru imobil   

1.1 cheltuieli pentru obţinerea de avize şi autorizaţii  

1.2 cheltuieli pentru lucrări de reabilitare, consolidare (inclusiv 
seismică), modernizare, eficientizare energetică, 
recompartimentare 

 

1.3 cheltuieli pentru lucrări de accesibilizare a spațiului (max 8,2%)  

 Total Linia 1  

Linia 2   Cheltuieli pentru dotarea serviciului cu echipamente, mobilier şi 
cazarmament  

 

2.1 cheltuieli pentru achiziţia de dotări specifice a serviciilor 
specializate 
 

 

2.2 cheltuieli pentru achiziţia de aparatură tehnologica-electrocasnică 
(maşini de spălat, frigidere, aragaz, aspirator, lifturi, platforme, 
etc.), tehnologii de acces și tehnologii și dispozitive asistive 

 

2.3 cheltuieli pentru achiziţia de veselă şi tacâmuri  

2.4 cheltuieli pentru achiziţia de echipamente de birotică (calculator, 
telefon, fax, imprimantă, etc) 

 

2.5 cheltuieli pentru achiziţia de echipamente PSI  

2.6 cheltuieli pentru achiziţia de mobilier (de ex. paturi, dulapuri, 
mese, scaune, mobilier de bucătărie etc.) 
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2.7 cheltuieli pentru achiziţia de cazarmament (saltele, lenjerie pat, 
prosoape, perne, pilote  etc.)  

 

2.8 alte cheltuieli (mochetă, covoare, corpuri de iluminat, etc)  

 Total Linia 2  

Cap. II Cheltuielile diverse şi neprevăzute  max.10% din 
valoarea 
finanţării 
nerambursabi
le solicitate 

1. cheltuielile diverse şi neprevăzute   

 Total cap. I + cap. II  (lei)  

 

NOTĂ:  

1. Formatul tip al bugetului nu poate fi modificat. 

2. Cheltuielile aferente proiectului  includ TVA-ul. 

3. Nu vor fi suportate cheltuieli pentru dispozitivele, echipamentele, tehnologiile de acces, 

tehnologiile și dispozitive asistive ce pot fi decontate prin Casa Națională de Asigurări de 

Sănătate.  

 

2.2.2 - Eşalonarea investiţiei pe ani  

An Autoritatea 
Finanţatoare 

Total 
investiţie 

 2022   

2023   

2024   

 Total   

 

2.2.3 - Justificarea costurilor şi a bugetului 

Va fi realizată sub forma unor note justificative, însoțite de documente justificative (după 

caz).  

Următoarea notă are un rol informativ și va fi eliminată în momentul completării 

formularului! 

Notă: 

- Numai costurile eligibile pot face obiectul finanţării nerambursabile din partea Autorităţii 

finanţatoare. Aceste costuri trebuie să fie justificabile.  

- Este obligatoriu ca toate cheltuielile incluse în bugetul total al proiectului să fie bine 

justificate şi detaliate, atât din perspectiva algoritmului de calcul, cât şi raportat la 

activităţile pentru care ele au fost prevăzute. 

- Prezentarea bugetului sub formă forfetară conduce la respingerea proiectului. 

- Includerea în buget a cheltuielilor neeligibile conduce la respingerea proiectului. Aceste 
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eventuale cheltuieli se evidențiază separat și nu vor fi incluse în formatul tip al bugetului. 

Acestea pot fi incluse într-o anexă/ notă de fundamentare. 

- Notele justificative vor fi însoțite de documente justificative (după caz) și vor cuprinde: 

- justificarea detaliată (tipuri lucrări/denumire produse/număr/cantitate/preţ 

estimativ etc.);  

- lista de dotări pentru achiziţia de bunuri;  

- structura personalului din serviciile ce vor fi create etc.) a categoriei de cheltuieli în 

relaţie cu activitatea căreia se adresează, pe fiecare dintre finanţatorii proiectului; 

- pentru lucrările de reabilitare, consolidare (inclusiv seismică), modernizare, 

eficientizare energetică, recompartimentare se va prezenta un deviz estimativ. 

Devizul estimativ reprezintă o estimare a costurilor pentru lucrările de reabilitare, 

consolidare (inclusiv seismică), modernizare, eficientizare energetică, 

recompartimentare a spațiilor în formatul HG nr. 907/2016. Devizul estimativ elaborat 

de o persoană de specialitate autorizată sau de compartimentul tehnic din cadrul 

DGASPC va fi semnat și de solicitantul de finanțare. 

 

 

Numele şi funcţia reprezentantului solicitantului 

Semnătura 

Ştampila 

Data 

 

Numele şi funcţia reprezentantului partenerului 

Semnătura 

Ştampila 

Data 
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Formularul 3 - Acord de parteneriat 
[Model orientativ – va fi personalizat obligatoriu cu activitățile fiecărui partener și semnat 

de toate părțile. Această notă se elimină, la întocmirea acordului !] 

 

Art. 1 Părţile 

………………… [denumirea completă a solicitantului], cu sediul în …………….. [adresa completă], 

codul fiscal …………, având calitatea de solicitant  

şi 

………………… [denumirea completă a partenerului], cu sediul în ………………… [adresa completă], 

codul fiscal ……………………., având calitatea de partener, 

au convenit următoarele: 

 

Art. 2 Obiectul 

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, 

responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului ………….……. 

[titlul proiectului] depus în cadrul selecţiei publice de proiecte în domeniul protecţiei 

persoanelor cu dizabilități, precum şi obligaţiile privind asigurarea sustenabilităţii serviciului 

social nou creat. 

 

Art. 3 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

Rolurile şi responsabilităţile vor fi descrise în tabelul de mai jos, corespunzător activităţilor 

din propunerea de proiect: 

 

Activitatea Responsabilităţi 

solicitant  

Responsabilităţi 

partener 

Se vor descrie activităţile pe care fiecare 

dintre parteneri trebuie să le implementeze, 

în strânsă corelare cu informaţiile 

prezentate în propunerea de proiect 

  

 

Art. 4 Responsabilităţi privind asigurarea sustenabilităţii proiectului 

Solicitantul va asigura funcţionarea serviciului social creat în cadrul proiectului, pe o durată 

de cel puţin 5 ani de la finalizarea implementării proiectului ………….…….[titlul proiectului]. 

Va fi descris modul de asigurare a funcţionării serviciului social şi responsabilităţile asumate. 
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Art. 5 Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între [zz/ll/aaaa] şi [zz/ll/aaaa]. 

 

Art. 6 Drepturile şi obligaţiile solicitantului 

Solicitantul are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informaţii şi documente 

legate de proiect. 

Solicitantul consultă partenerul cu regularitate în implementarea proiectului. 

Partenerul este obligat să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate 

de proiect, solicitate de partener, de Autoritatea finanţatoare sau de orice alt organism 

abilitat să verifice. 

Solicitantul asigură transferul de fonduri obţinute de la Autoritatea finanţatoare pentru 

cheltuielile angajate de partener, care au fost certificate ca eligibile. 

In cazul unui prejudiciu în ceea ce priveşte gestionarea finanţării nerambursabile primite de 

la Autoritatea finanţatoare, solicitantul răspunde în solidar cu partenerul din vina căruia a 

fost cauzat prejudiciul. 

 

Art. 7 Drepturile şi obligaţiile partenerului 

Partenerul are dreptul, prin transfer de către solicitant, la fondurile obţinute de la 

Autoritatea finanţatoare pentru acoperirea cheltuielilor angajate care au fost certificate ca 

eligibile, cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului. 

Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către solicitant în implementarea 

proiectului. 

Partenerul este obligat să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate 

de proiect, solicitate de Autoritatea finanţatoare, solicitant sau de orice alt organism abilitat 

să verifice. 

Partenerul are obligaţia să ducă la îndeplinire responsabilităţile asumate în implementarea 

proiectului. 

În cazul unui prejudiciu în ceea ce priveşte gestionarea finanţării nerambursabile primite de 

la Autoritatea finanţatoare, partenerul răspunde în solidar cu solicitantul din vina căruia a 

fost cauzat prejudiciul. 

 

Art. 8 Dispoziţii finale 

(1) Orice modificare a prezentului acord este valabilă numai atunci când este convenită de 

părţi. 

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care 
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părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

(3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 

 

Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru 

dosarul de solicitare a finanţării. 

 

Semnături 

Solicitant  Numele, prenumele şi 

funcţia reprezentantului 

legal 

Semnătura Data şi locul semnării 

Partener Numele, prenumele şi 

funcţia reprezentantului 

legal 

Semnătura Data şi locul semnării 
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Formularul 4 - Declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate 
 

Subsemnatul ………………………………………., membru evaluator în Comisia de evaluare/ Comisia de 

soluționare a contestațiilor conform  Ordinului nr. ………….., mă angajez: 

- să păstrez confidenţialitatea asupra conţinutului propunerilor de proiecte, precum şi 

asupra oricăror alte informaţii prezentate de solicitanţi și parteneri, a căror dezvăluire ar 

putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală şi/sau 

secretele comerciale; 

- nu voi dezvălui solicitanţilor, partenerilor sau altor persoane neimplicate oficial în 

procedura de atribuire a contractului de finanţare, informaţii suplimentare legate de 

activitatea de evaluare sau soluționare a contestațiilor, până când nu a fost comunicat 

rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare. 

Totodată confirm că nu mă aflu în nici una dintre situaţiile următoare: 

 

1. nu sunt soţ sau rudă ori afin până la gradul al patrulea inclusiv cu unul dintre 

reprezentanţii solicitanţilor și partenerilor. 

2. în ultimii trei ani nu am avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre 

solicitanţi și parteneri şi nici nu am făcut parte din Consiliul de Administrație ori alt organ de 

conducere sau de administraţie al acestora; 

3. nu sunt membru sau membru fondator al unuia dintre solicitanţi sau parteneri. 

De asemenea, mă oblig să solicit de îndată înlocuirea mea din calitatea de evaluator cu alt 

evaluator din cadrul comisiei în cazul în care constat că mă aflu în vreuna din situaţiile 

prevăzute mai sus. 

 

 

Data  

 

Semnătura 
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ANEXE 
 

Anexa 1 - Anexă la Procesul verbal de deschidere 
 

 

Nr. 
crt. 

Cerinţa Da/Nu 
 

OBSERVAŢII 
 

1. 
Dosarul de solicitare a finanţării a respectat data 
limită şi locul de depunere  

  

2. 

1 plic sigilat şi marcat cu inscripţia „ORIGINAL” şi 3 
plicuri marcate cu inscripţia „COPIE” sau un plic 
marcat cu inscripția „COPIE” ce conține 1 memory 
stick/ CD/ DVD cu documentele scanate 

  

3. 

Plicul sigilat şi marcat cu inscripţia "ORIGINAL” 
conţine 1 plic marcat cu inscripţia „PROPUNERE 
TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ” şi 1 plic marcat cu 
inscripţia „DOCUMENTE CARE ÎNSOŢESC PROPUNEREA 
DE PROIECT” 

  

4. 
Plicul sigilat şi marcat cu inscripţia „PROPUNERE 
TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ” conţine Cererea  de 
finanţare (Formularul 1) 

  

5 
Plicul sigilat şi marcat cu inscripţia „PROPUNERE 
TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ” conţine Propunerea tehnică 
şi financiară (Formularul 2) 
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Anexa 2 - Fişa de verificare a eligibilităţii solicitantului 
 

Nr. 
crt. 

Criteriu de eligibilitate DA/NU 
 

OBSERVAŢII 
 

1.  

Solicitantul deţine calitatea de:  
serviciu public de asistenţă socială din subordinea consiliilor judeţene 
şi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv 
direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 
judeţene/locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti 

  

2.  
Solicitantul are calitatea de furnizor de servicii sociale, acreditat în 
condiţiile legii 

  

3.  

Solicitantul asigură sustenabilitatea serviciului social creat prin proiect 
timp de cel puţin 5 ani, în nume propriu sau în parteneriat, 
răspunderea pentru respectarea perioadei de sustenabilitate revenind 
solicitantului,  

  

4.  
Solicitantul se angajează să suporte toate cheltuielile neeligibile 
identificate în faza de elaborare sau în faza de implementare a 
proiectului; 

  

5.  

Solicitantul se angajează că va suporta toate costurile suplimentare 
din fonduri proprii, în cazul în care, pe parcursul implementării 
proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune 
depăşirea bugetului proiectului 

  

6.  

Solicitantul are încheiat un acord de parteneriat, semnat de 
reprezentanţii legali ai solicitantului şi partenerului/partenerilor, 
aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliilor 
locale 
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Anexa 3.1 - Fişa de verificare a eligibilităţii partenerului – ONG 
 

Nr. 
crt. 

Criteriu de eligibilitate DA/NU 
 

OBSERVAŢII 
 

1. 
Partenerul este furnizor de servicii sociale public sau privat, acreditat 
în condiţiile legii 

  

2. 
Partenerul - furnizor de servicii sociale privat - este persoană juridică 
fără scop patrimonial, care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei 
drepturilor persoanei cu dizabilități 
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Anexa 3.2 - Fişa de verificare a eligibilităţii partenerului - UAT 
 

 

Nr. 
crt. 

Criteriu de eligibilitate DA/NU 
 

OBSERVAŢII 
 

1. 

Partenerul are încheiat cu solicitantul un acord de parteneriat, semnat 
de reprezentanţii legali ai solicitantului şi partenerului/partenerilor, 
aprobat prin hotărâre a consiliului local; acordul de parteneriat este 
însoţit de declaraţia de parteneriat completată conform formularului 
tip prevăzut în Formular 3 

  

2. 
Partenerul are calitatea de furnizor de servicii sociale, acreditat în 
condiţiile legii, după caz (numai în cazul implicării SPAS) 
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Anexa 4 - Fişa de verificare a conformităţii administrative pentru solicitant 
 

Nr. 
crt. Documente (conform pct. D.1.4.1) DA/NU Observaţii 

1.  Certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale   

2. b) acordul de parteneriat şi clauzele acestuia, avizate de toate 
părțile și personalizat cu activitățile fiecărui partener, conform 
Formularului 3; 

  

3 licența de funcționare a serviciului social   

4. hotărârea consiliului Judeţean/ Consiliului local din care să rezulte: 
1. înființarea servicii sociale și includerea acestora în organigrama 
DGASPC; 
2. darea în administrare, concesionare, darea în folosință cu titlu 
gratuit a imobilului, pentru imobilele aflate în patrimoniul CJ/CLSMB; în 
situația în care clădirea aparține unui terț, din documentul de folosință 
a acesteia trebuie să rezulte dreptul de a efectua lucrări de reparaţii / 
amenajare a imobilului, iar valabilitatea documentului trebuie să 
acopere o perioadă suficientă astfel încât să se asigure sustenabilitatea 
proiectului; 
3. aprobarea acordului de parteneriat (întocmit conform 
Formularului 3) și prevederilor acestuia; 
4. angajamentul că va suporta toate cheltuielile neeligibile 
identificate în faza de elaborare sau în faza de implementare a 
proiectului, precum şi toate costurile suplimentare din fonduri proprii, 
în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea 
atingerii obiectivelor acestuia, se impune depăşirea bugetului 
proiectului; 
5. asigurarea sustenabilităţii serviciului social înființat pe o durată 
de minim 5 ani, în nume propriu sau în parteneriat, de la încetarea 
contractului de finanţare; 
6. desemnarea persoanei împuternicite să semneze cererea şi 
contractul de finanţare (se menţionează funcţia persoanei şi numele 
acesteia). 
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Anexa 5.1 - Fişa de verificare a conformităţii administrative 

pentru partener - ONG 
 

Nr. 
crt. Documente (conform pct. D.1.4.2) DA/NU Observaţii 

1.  Actul doveditor privind forma juridică de înfiinţare şi funcţionare / 
statutul însoţit de ultimul act adiţional şi ultima hotărâre 
judecătorească, atunci când este cazul 

  

2.  Certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale   

3.  Hotărârea organului de conducere al partenerului referitoare la 
acordul de parteneriat şi clauzele acestuia 
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Anexa 5.2 - Fişa de verificare a conformităţii administrative pentru partener - UAT 
 

Nr. 
crt. Documente (conform pct. D.1.4.3) DA/NU Observaţii 

1. Proiectul de hotărâre/ hotărârea consiliului local comunal, 
orăşenesc, municipal /consiliului local al sectorului municipiului 
Bucureşti, privind darea în administrare, concesionare, darea în 
folosință cu titlu gratuit a imobilului/imobilelor (teren și/sau 
clădiri), care să prevadă şi dreptul de a efectua lucrări de 
amenajare/reparaţii a imobilului, precum și aprobarea acordului de 
parteneriat şi clauzelor acestuia 

  

2. Certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale (numai în 
cazul SPAS) 
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Anexa 6 - Grila de evaluare 
 

Nume evaluator  

Data completării grilei de evaluare  

Nume solicitant  

Titlul proiectului  

Numărul de referinţă al propunerii de proiect   

Suma solicitată  

 

Secţiunea 
Punctaj 
Maxim 

Punctaj 
acordat 

1. Buget şi raportul cost-eficienţă 30  

1.1. Corelarea cheltuielilor cu activităţile prevăzute în proiect 15  

1.2. Raportul între costurile estimate şi rezultatele aşteptate 15  

2. Metodologie 40  

2.1. Justificarea selecţiei beneficiarilor direcţi 10  

2.2. Corelarea nevoilor beneficiarilor direcţi cu serviciile oferite în 
centru/reţeaua de servicii complementare de tip nerezidenţial 

10  

2.3. Corelarea dintre problemele identificate, obiectivele,  
activităţile şi rezultatele proiectului  

10  

2.4. Modul în care activitățile contribuie la atingerea obiectivelor 
proiectului 

10  

3. Sustenabilitate şi impact 30  

3.1. Modul de asigurare a sustenabilităţii pentru perioada de cel 
puţin 5 ani 

15  

3.2. Modul de asigurare a impactului pe termen lung 15  

TOTAL 100  
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Anexa 7 – Lista beneficiari eligibili 

Nr. crt. DENUMIRE JUDEȚE DENUMIRE CENTRE RENOVATE 

DA/NU 

OBSERVAȚII 

1.  
DGASPC ARGEȘ Centru de zi din cadrul 

Complexului de servicii 

pentru persoane cu 

dizabilități Pitești 

NU Centru de zi din cadrul 

Complexului de servicii 

pentru persoane cu 

dizabilități Pitești 

(CSPD Pitești) 

Centrul de servicii de 

recuperare neuromotorie de 

tip ambulatoriu MIOVENI din 

cadrul Complexului de servicii 

pentru persoane cu 

dizabilități Pitești 

NU Spațiul aparține UAT 

Mioveni și este dat 

pentru folosință 

gratuită pentru 10 ani, 

cu posibilitate de 

prelungire 

2.  
DGASPC BIHOR Centrul de zi pentru persoane 

adulte cu dizabilitati ORADEA                          

(Wilhelmina) 

NU Spațiu primit prin 

comodat 

Centrul de servicii recuperare 

neuromotorie de tip 

ambulatoriu VALEA lui MIHAI 

(Centru de tip zi Valea lui 

Mihai) 

Da Spațiu primit prin 

comodat                              

Reabilitat de catre 

Primăria Orașului Valea 

lui Mihai 

POATE BENEFICIA 

NUMAI DE DOTARE 

Centrul de zi pentru persoane 

adulte cu dizabilitati Beiuș 

NU Spațiu primit prin 

comodat 

3.  
DGASPC BISTRIȚA-

NĂSĂUD 

Centrul de servicii de 

recuperare neuromotorie 

ambulatoriu BISTRITA 

NU  

4.  
DGASPC 

BOTOȘANI 

Centrul de servicii de 

recuperare neuromotorie 

ambulatoriu BOTOSANI 

NU  

5.  
BRAȘOV Centrul de zi pentru persoane NU  
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adulte cu dizabilitati CASA 

SOARELUI 

6.  
DGASPC 

BUCUREȘTI 

SECTOR 1 

Centru de tip zi UN PAS 

IMPREUNA 

NU Spațiu (parter) 

închiriat din 2012, 

prelungit închiriere 

septembrie 2021 

7.  
DGASPC 

BUCUREȘTI 

SECTOR 2 

Centrul de tip zi NU  

  Centrul de servicii de 

recuperare neuromotorie 

ambulatoriu GHEORGHE 

SERBAN 

NU  

8.  
DGASPC 

BUCUREȘTI 

SECTOR 3 

Centrul de servicii de 

recuperare neuromotorie 

ambulatoriu 

NU  

  Centrul de tip zi 1 Decembrie 

1918 ,,Sf Lucian” 

NU  

9.  
DGASPC 

CONSTANȚA 

Centrul de tip zi TECHIRGHIOL NU  

10.  
DGASPC COVASNA Centrul de servicii de 

recuperare neuromotorie 

ambulatoriu TÂRGU SECUIESC 

NU Clădire monument 

istoric                                       

11.  
DGASPC CLUJ Centrul de servicii de 

recuperare neuromotorie  de 

tip ambulatoriu TURDA 

NU  

Centrul de tip zi NU  

12.  
DGASPC 

DÂMBOVIȚA 

Centrul de servicii de 

recuperare neuromotorie  

ambulatoriu TÂRGOVIȘTE 

NU  

Centrul de zi TARGOVISTE       NU  

Centrul de zi Gura Ocniței  NU  

Centrul de zi Pucioasa NU  

13.  
DGASPC DOLJ Centrul de zi PAD Sf. Maria, 

Craiova 

NU  

Centrul de zi PAD O Șansă NU  
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pentru fiecare 

Centrul de zi PAD Sf. Dumitru, 

Filiași 

NU  

14.  
DGASPC GALAȚI Centrul de zi ‘’Pentru voi’’ NU  

Centrul de tip zi Luceafărul NU  

Centrul de tip zi Integrare 

Socoio-Profesională 

NU  

15.  
DGASPC 

HARGHITA 

Centrul de Servicii de 

recuperare neuromotorie de 

tip ambulatoriu PAD Odorheiu 

Secuiesc 

NU Spațiu primit prin 

comodat 

Centrul de zi PAD Feliceni NU  

16.  
DGASPC 

HUNEDOARA 

Centrul de zi pentru persoane 

adulte cu dizabilități Simeria 

NU  

17.  
DGASPC IALOMIȚA Centrul de Servicii de 

Recuperare Neuromotorie de 

tip Ambulatoriu Slobozia 

NU  

18.  
DGASPC 

MEHEDINȚI 

Centrul de Servicii de 

Recuperare Neuromotorie de 

tip Ambulatoriu Strehaia 

NU  

19.  
DGASPC OLT Centrul de Servicii de 

recuperare neuromotorie 

Corabia 

NU  

Centru de Servicii de 

recuperare neuromotorie 

Slatina 

NU  

Centrul de zi pentru persoane 

adulte cu Dizabilități 

NU  

20.  
DGASPC SATU 

MARE 

Centrul de Recuperare 

Neuromotorie ambulatoriu 

NU Spațiu primit prin 

comodat 
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Satu Mare 

21.  
DGASPC SIBIU Centrul de zi pentru persoane 

Adulte cu Dizabilități al 

Asociației Diakoniewerk 

NU 

 

 

 

Privat - Parteneriat cu 

DGASPC Sibiu, 

CONTRACT DE 

ÎNCHIRIERE. 

 

Centrul de zi Gabriela pentru 

persoane adulte cu 

Dizabilități al Asociației 

DREAM 

NU Contract de comodat, 

proprietar fiind CJ 

Sibiu 

22.  
DGASPC SUCEAVA Centrul de Servicii de 

Recuperare Neuromotorie 

pentru persoane adulte cu 

dizabilități de tip ambulatoriu 

Suceava 

NU  

Centrul de zi Blijdorp 

România 

NU Proprietar clădire 

privat, teren al CJ, 

drept de folosire 

gratuită DGASPC 

23.  
DAS LUGOJ Centrul de zi PAD Lugoj Da Serviciul aparține 

Primăriei Mun. Lugoj 

(DAS) 

POATE BENEFICIA 

NUMAI DE DOTARE 

24.  
DGASPC VÂLCEA Centrul de Servicii de 

Recuperare Neuromotorie de 

Tip Ambulatoriu Râmnicu-

Vâlcea 

 

NU 

 

 

 

Serviciu nou înființat. 

25.  
DGASPC VASLUI Centrele de Servicii de 

Recuperare Neuromotorie de 

tip ambulatoriu Vaslui 

NU 
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Centrul de Servicii de 

Recuperare Neuromotorie de 

tip ambulatoriu Bârlad 

  

Centrul de Servicii de 

Recuperare Neuromotorie de 

tip ambulatoriu Huși 

  

26.  
DGASPC VRANCEA Centrul de Servicii de 

Recuperare Neuromotorie de 

Tip Ambulatoriu Odobești 
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Anexa 8 - Model - cadru contract de finanţare nerambursabilă 
nr. ................. din ................... 

Părţile contractului 

Între 

Minisdterul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), cu sediul în str. Dem.I.Dobrescu nr.2 - 4 

sectorul 1 Bucureşti, cod poștal 010026, telefon ………………, cod fiscal ……………, cont 

trezorerie ………………, reprezentată prin ……………….., în funcţia de ........................., în 

calitate de Autoritate finanţatoare, denumit în continuare Autoritate finanţatoare, 

şi 

Direcţiia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului …../ Serviciiul public de 

asistenţă socială (SPAS)/ direcția de asistență socială (DAS) ….., cu sediul în ……….., telefon 

………………, fax ………………., cod fiscal………….. cont ……… deschis la ………….., reprezentată prin 

……… [nume, prenume, calitate], în calitate de beneficiar al finanţării nerambursabile, 

denumit în continuare Beneficiar, 

a intervenit prezentul contract de finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract. 

 

1. Obiectul contractului 

1.1 Obiectul contractului îl constituie finanţarea acordată beneficiarului din PNRR, prin 

bugetul alocat Autorităţii finanţatoare, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR), pentru punerea în aplicare a proiectului ……….. [titlul proiectului], denumit în 

continuare „proiectul”. 

1.2 Beneficiarul se obligă să realizeze obiectul contractului în perioada convenită şi în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

1.3 Autoritatea finanţatoare se obligă ca, pentru realizarea obiectului contractului, să 

plătească beneficiarului valoarea finanţării nerambursabile, aşa cum este aceasta definită în 

prezentul contract la pct. 2.1. 

1.4 Beneficiarul acceptă finanţarea şi se angajează să utilizeze suma primită exclusiv pentru 

implementarea proiectului. 

1.5 Documentele prezentului contract de finanțare nerambursabilă sunt: 

 Ghidul solicitantului pentru selecția publică de proiecte din cadrul PNRR 

 Propunerea tehnică şi financiară şi documentele care însoţesc propunerea de proiect, 

depuse de DGASPC/SPAS/DAS ...............  
 

2. Valoarea finanțării nerambursabile 
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2.1. Valoarea finanțării nerambursabile reprezintă finanţarea acordată de autoritatea 

finanţatoare şi este în sumă de ……….. lei, conform bugetului proiectului.  

 

3. Durata contractului 

3.1. Intrarea în vigoare a contractului 

3.1.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acesteia de către ambele părţi şi 

este valabil pe perioada de implementare a proiectului. 

3.2. Implementarea proiectului 

3.2.1. Implementarea proiectului începe la data intrării în vigoare a prezentului contract. 

3.2.2. Durata de implementare a proiectului este de …… luni. 

3.2.3. În cazul în care implementarea proiectului suferă întârzieri din motive neimputabile 

Beneficiarului, părţile pot stabili de comun acord modificarea planificării activităţilor şi 

prelungirea perioadei de implementare a proiectului, fără a depăşi data de 31 decembrie 

2024. 

3.2.4. Dacă, pe parcursul implementării proiectului, Beneficiarul constată că nu va putea 

respecta planificarea activităţilor prevăzută în proiect, acesta are obligaţia de a notifica 

Autoritatea finanţatoare în cel mai scurt timp, fără a depăşi data de 31 decembrie 2024, cu 

respectarea prevederilor din Ghidul solicitantului. 

3.2.5. Cu excepţia prevederilor clauzei 3.2.4., orice întârziere în îndeplinirea contractului dă 

dreptul Autorităţii finanţatoare de a solicita penalităţi Beneficiarului în condiţiile prevăzute 

la pct.8 din prezentul contract. 

 

4. Raportarea şi plata cheltuielilor 

4.1. Raportarea cheltuielilor 

4.1.1. Beneficiarul va înainta Autorităţii finanţatoare următoarele tipuri de rapoarte: 

a) raport intermediar, ori de câte ori se solicită efectuarea unei plăţi, cu două 

componente: a.1) raport de activitate, narativ, care va cuprinde informaţii cu privire la 

activităţile realizate în perioada pentru care se face raportarea, principalele realizări faţă de 

scopul şi obiectivele stabilite, dificultăţile întâmpinate, o planificare pentru perioada 

următoare şi a.2) raport financiar ce va detalia cheltuielile efectuate conform bugetului 

aprobat, pe fiecare linie de buget şi în concordanţă cu activităţile efectuate; 

b) raport final privind realizarea obiectivelor proiectului, detaliat, în termen de 10 de 

zile de la data finalizării proiectului; 

c) rapoarte/notificări privind întârzierile şi/sau problemele apărute, precum şi soluţiile 

concrete propuse pentru recuperarea întârzierilor şi realizarea obiectivelor proiectului, 
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inclusiv grafice cu implementarea activităţilor, ori de câte ori este nevoie. 

4.1.2. Rapoartele intermediare prevăzute la pct. 4.1.1. lit. a) vor fi însoţite de cererea de 

plată, reprezentând totalul cheltuielilor solicitate de la Autoritatea finanţatoare pentru 

realizarea activităţilor raportate, documentele justificative care stau la baza cererii de plată, 

precum și certificarea corectitudinii efectuării cheltuielilor printr-un raport de audit financiar 

intern/extern; 

4.1.3. Toate documentele justificative prevăzute la pct. 4.1.2. trebuie să fie prezentate în 

copie; copiile trebuie să fie vizate „conform cu originalul” şi semnate de către reprezentantul 

beneficiarului împuternicit în acest sens.  

4.1.4. Autoritatea finanţatoare va solicita eventualele clarificări privind documentele 

menţionate la pct. 4.1.2., în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii lor la sediul 

său. 

4.2. Plata cheltuielilor 

4.2.1. Beneficiarul transmite Autorității finanțatoare solicitarea privind transferul sumelor 

necesare pentru decontarea bunurilor și/sau imobilelor achiziţionate, serviciilor prestate, 

lucrărilor executate, corelat cu graficele de execuţie ale livrării de bunuri, prestării 

serviciilor, execuţiei lucrărilor, după caz, întocmită conform Ghidului solicitantului, însoțită 

de certificarea corectitudinii efectuării cheltuielilor printr-un raport de audit financiar 

intern/extern. 

4.2.2. Autoritatea finanțatoare, analizează solicitarea beneficiarului și verifică dacă 

informațiile sunt în acord cu prevederile contractului de finanțare nerambursabilă și 

procedează la transferul sumelor, în limita creditului bugetar anual al Autorității finanțatoare 

aprobat cu această destinaţie. 

4.2.3. Dacă în urma verificării efectuate potrivit art. 4.2.2 sunt necesare 

clarificări/completări acestea vor fi solicitate în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

înregistrării solicitării. 

 

4.2.4. În situaţiile în care Autoritatea finanțatoare, din lipsa creditelor bugetare nu poate 

onora obligaţiile de plată prevăzute în contractul de finanțare nerambursabilă, aceasta va 

notifica în acest sens beneficiarul. 

4.2.5. După primirea notificării prevăzute la art. 4.2.4., beneficiarul dispune măsurile 

necesare evitării înregistrării de arierate, respectiv sistarea livrării de bunuri, prestarea de 

servicii, execuţia de lucrări sau continuarea acestora din surse proprii sau alte surse legal 

constituite. 

4.2.6. În situația suplimentării creditelor bugetare, Autoritatea finanțatoare notifică 

beneficiarul cu privire la reluarea transferurilor de sume. 

4.2.7.  În cazul prevăzut la art. 4.2.5., în care beneficiarul a decontat din surse proprii sau 
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alte surse legal constituite sumele aferente contribuției PNRR, acesta poate solicita în scris 

recuperarea sumelor de la Autoritatea finanțatoare, în limita contractului de finanțare 

nerambursabilă încheiată.  

4.2.8. Solicitarea prevăzută la art. 4.2.7 se întocmește conform modelului prevăzut în Ghidul 

solicitantului și va fi însoţită de ordinul de plată, certificat pentru conformitate cu originalul, 

prin care se va face dovada efectuării plăţii de la bugetul local sau alte surse legal 

constituite. 

(6) Autoritatea finanțatoare transferă sumele solicitate în limita creditelor bugetare 

aprobate ulterior în buget cu această destinaţie. 

4.2.9. Autoritatea finanţatoare va plăti Beneficiarului cheltuielile efectuate pentru 

implementarea proiectului, la solicitare şi în baza documentelor justificative prezentate, în 

funcţie de aprobarea deschiderilor de credite de către ordonatorul principal; 

4.2.10. Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a efectua plata către Beneficiar după 

aprobarea raportului intermediar aferent cererii de plată; 

4.2.11. Plata finală de 10% din valoarea finanţării nerambursabile se acordă numai după 

îndeplinirea de către beneficiar a obiectivelor prevăzute în proiect, prezentarea raportului 

final de activitate validat, prezentarea raportului financiar final validat, dovada folosirii 

contribuţiei angajate prin contract. 

4.2.12. Plata cheltuielilor se realizează numai în condiţiile în care documentele justificative 

sunt complete şi corect întocmite;  

4.2.13. Activităţile necesare realizării obiectului contractului se vor încadra în valorile 

prevăzute în propunerea financiară prezentată de Beneficiar; 

4.2.14. Raportul final privind realizarea obiectivelor proiectului va fi întocmit și aprobat în 

termen de 10 de zile de la data finalizării proiectului şi înaintat Autorităţii finanţatoare, 

conform Ghidul solicitantului; 

4.2.15. Valoarea finanţării nerambursabile prevăzută la pct. 2.1. este fermă şi este 

prezentată pe categorii de cheltuieli şi respectiv pe surse de finanţare în bugetul proiectului 

aşa cum au fost ele prevăzute în propunerea financiară; 

4.2.16. Plăţile se vor efectua în lei, pe baza cererii de plată înaintate de Beneficiar; 

4.2.17. Plăţile către alţi executanţi, prestatori sau furnizori, vor fi efectuate de către 

Beneficiar; 

4.2.18. Orice contract de execuţie de furnizare de bunuri sau prestări de servicii pe baza 

căruia se solicită o plată din partea Autorităţii finanţatoare este depus de Beneficiar în copie 

la sediul Autorităţii finanţatoare în cel mai scurt timp de la semnare, dar nu mai târziu de 

data la care se solicită efectuarea primei plăţi în legătură cu contractul în cauză. Beneficiarul 

va menţiona în scris pe fiecare astfel de contract titlul proiectului pentru care a fost încheiat. 

Copiile contractelor sus menţionate vor purta sintagma „conform cu originalul” şi vor fi 
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semnate de persoana împuternicită în acest sens, ştampilate şi comunicate Autorităţii 

finanţatoare; 

4.2.19. Contractele încheiate de Beneficiar cu alţi executanţi, furnizori sau prestatori vor fi 

adaptate pentru a permite efectuarea plăţilor de către Autoritatea finanţatoare. Autoritatea 

finanţatoare nu va fi răspunzătoare de eventualele penalizări de întârziere datorate de 

beneficiar şi nici de alte daune sau penalizări rezultate din contractele încheiate de 

Beneficiar, în cazul în care a efectuat plăţile către acesta în termenul prevăzut în prezentul 

contract; 

4.2.20. Autoritatea finanţatoare poate reduce valoarea oricărei plăţi cu sumele care au fost 

deja plătite Beneficiarului, în situaţia în care se constată că activităţile pentru care au fost 

plătite aceste sume nu au dus la îndeplinirea indicatorilor prevăzuţi în propunerea de proiect, 

sau lucrările realizate nu conduc la respectarea standardelor specifice de calitate ale 

serviciului; 

4.2.21. Autoritatea finanţatoare poate reduce valoarea oricărei plăţi cu sumele aferente 

plăţilor efectuate de beneficiar către furnizori şi/sau prestatori, dacă Beneficiarul nu face 

dovada onorării facturilor emise de aceştia cel târziu odată cu cererea de plată ulterioară 

efectuării plăţii respective; 

4.2.22. Pentru finanţarea cheltuielilor aferente contractului de finanțare nerambursabilă, 

beneficiarul deschide cont la Trezoreria Statului, cont în care vor fi transferate, prin ordin de 

plată, sumele aferente alocate din PNRR prin bugetul Autorității finanțatoare. 

 

5. Obligaţiile părţilor 

Obligaţiile Beneficiarului 

5.1.1. Beneficiarul are obligaţia de a realiza toate activităţile asumate conform propunerii de 

proiect. 

5.1.2. Beneficiarul este pe deplin responsabil pentru implementarea activităţilor în 

conformitate cu planificarea din proiectul aprobat şi cu prevederile prezentului contract. 

Totodată, este răspunzător de toate operaţiunile şi metodele utilizate, cât şi de calificarea 

personalului implicat în proiect. 

5.1.3. În cazul parteneriatului, dacă partenerul nu îşi îndeplineşte una sau mai multe din 

obligaţiile care îi revin, Beneficiarul (care a avut calitatea de solicitant în procesul de 

atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă) va prelua în totalitate responsabilitatea 

de a îndeplini aceste obligaţii. 

5.1.4. Beneficiarul pune la dispoziţia proiectului toate bunurile mobile şi/sau imobile, 

personalul, expertiza şi facilităţile cu care s-a angajat la depunerea propunerii de proiect. 

5.1.5. Beneficiarul este pe deplin responsabil de respectarea drepturilor persoanelor cu 

dizabilități beneficiare ale serviciilor nou create şi de asigurarea funcţionării acestora cu 
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respectarea standardelor specifice de calitate. 

5.1.6. Beneficiarul se angajează că suportă toate cheltuielile neeligibile identificate în faza 

de elaborare sau în faza de implementare a proiectului. 

5.1.7. Beneficiarul se obligă să suporte toate costurile suplimentare din fonduri proprii, în 

cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor 

acestuia, se impune depăşirea bugetului proiectului. 

5.1.8. Beneficiarul se obligă să întreprindă demersurile pentru obţinerea avizului de înființare 

și funcţionare a serviciului social, de la Autoritatea finanţatoare, precum și pentru obținerea 

licenței de funcționare, până la finalizarea implementării proiectului. 

5.1.9. Beneficiarul este pe deplin responsabil de asigurarea sustenabilităţii proiectului timp 

de cel puţin 5 ani, chiar dacă în proiect există un acord de parteneriat prin care partenerul se 

angajează să asigure el sustenabilitatea. 

5.1.10. Beneficiarul are obligaţia de a asigura, pe toată perioada de sustenabilitate, clădirile 

achiziţionate prin proiect, împotriva oricăror riscuri. 

5.1.11. Beneficiarul are obligaţia de a asigura mediatizarea activităţilor desfăşurate prin 

proiect şi a serviciilor nou create, menţionând de fiecare dată denumirea PNRR şi a autorităţii 

finanţatoare (eventualele cheltuieli aferente acestora sunt suportate de către beneficiar din 

fonduri proprii). 

5.1.12. Beneficiarul are obligaţia de a realiza activităţile de selecţie şi instruire a 

personalului care va deservi serviciul social nou înfiinţat (eventualele cheltuieli aferente 

acestora sunt suportate din fonduri proprii). 

5.1.13. Beneficiarul asigură evidenţa alocării şi utilizării sumelor transferate în contul deschis 

la Trezoreria Statului şi răspunde, în condiţiile legii, de utilizarea acestora. 

5.1.14. Beneficiarul este responsabil pentru derularea eficientă a procesului de implementare 

a proiectului. 

5.1.15. Beneficiarul are obligaţia să pună la dispoziţia Autorității finanțatoare, la solicitarea 

acesteia, toate documentele justificative privind derularea proiectului, răspunzând de 

realitatea, exactitatea şi legalitatea acestora, precum şi de sumele cheltuite în scopul pentru 

care au fost alocate. 

5.1.16. Beneficiarul are obligaţia să obțină avizul Comisiei de specialitate/ Consiliului 

tehnico-economic din cadrul Consiliului Judeţean pentru documentaţiile tehnico-economice 

aferente obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului. Documentaţiile tehnico-economice 

vor fi transmise Autorității finanţatoare pentru analiza și avizul Comisiei tehnico-economice 

cu privire la soluţia tehnică şi economică. 

5.2. Personalul Beneficiarului 

5.2.1. Beneficiarul pune la dispoziţie echipa de implementare prevăzută în propunerea de 

proiect şi în documentele doveditoare ale capacităţii profesionale. 
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5.3. Achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii 

5.3.1. Achiziţia de imobile, servicii, achiziţia lucrărilor pentru reabilitare, consolidare 

(inclusiv seismică), modernizare, eficientizare energetică, recompartimentare a spațiilor, 

precum şi achiziţia de echipamente şi mobilier pentru dotarea acestora se realizează de către 

beneficiar cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, precum şi 

a altor dispoziţii legale aplicabile. 

5.3.2. Responsabilitatea obţinerii autorizaţiilor în vederea funcționării aparţine 

beneficiarului. 

5.3.3. Nivelul de finisaje al spațiilor reabilitate, consolidate (inclusiv seismică), modernizate, 

eficientizate energetic, recompartimentate trebuie să asigure durabilitatea necesară, 

posibilităţi de întreţinere uşoară şi cadrul adecvat desfăşurării activităţilor. 

5.3.4. În derularea contractului de finanțare nerambursabilă, beneficiarul respectă 

prevederile legale în vigoare, în special cele cu privire la: 

a) etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

b) achiziţionarea din fonduri publice de imobile, produse, lucrări sau servicii, procedura 

de achiziţie fiind cea prevăzută de legislația în vigoare privind achiziţiile publice; 

c) calitatea în construcții. 

5.3.5. Beneficiarul răspunde de organizarea procedurilor de achiziție publică și de derulare a 

contractelor aferente activităților din proiect, precum şi de modul de utilizare a sumelor 

potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate. 

5.4. Verificări 

5.4.1. Beneficiarul are obligaţia de a permite reprezentanţilor Autorităţii finanţatoare 

efectuarea verificării stadiului implementării proiectului, în toate etapele acestuia, precum și 

în perioada de sustenabilitate, a modului de organizare şi funcţionare a serviciilor şi a 

conformităţii lor, inclusiv accesul la orice fel de documente în legătură cu implementarea 

proiectului; 

5.4.2. Beneficiarul are obligaţia de a furniza reprezentanţilor Autorităţii finanţatoare orice 

informaţie solicitată de aceştia referitoare la implementarea proiectului; 

5.4.3. Beneficiarul va permite verificarea activităţilor desfăşurate şi a serviciilor create de 

către organele de control abilitate conform legii, precum şi accesul la orice fel de documente 

în legătură cu implementarea proiectului; 

5.4.4. Curtea de Conturi are calitatea de a exercita controlul financiar asupra modului de 

utilizare a fondurilor alocate prin prezentul Contract, în raport cu destinația stabilită. 

5.5 Obligaţiile Autorităţii finanţatoare 

5.5.1. Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a plăti cheltuielile efectuate de Beneficiar 

în cadrul proiectului, în condiţiile stipulate de prezentul contract; 
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5.5.2. Autoritatea finanţatoare monitorizează modul de asigurare a sustenabilității 

proiectului de către Beneficiar. 

 

6. Modificarea contractului 

6.1. Orice modificare a prezentului contract se face în scris, cu acordul părţilor, prin 

încheierea unui act adiţional. 

6.2. Prin excepţie, modificările care nu conduc la schimbarea prevederilor contractului în 

ceea ce priveşte valoarea, destinaţia sumelor, termenele de realizare, activităţile şi alte 

aspecte majore legate de implementarea proiectului, sunt doar notificate în scris Autorităţii 

finanţatoare, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional. 

6.3. Nu pot fi aprobate prin acte adiţionale modificări ale prevederilor contractului care au 

ca efect: 

a) scăderea nivelului de calitate a activităţilor de protecţie a persoanelor cu dizabilități; 

b) diminuarea obligaţiilor Beneficiarului care au constituit criterii de punctaj la evaluarea 

propunerii de proiect; 

c) majorarea sumei de la Autoritatea finanţatoare. 

 

7. Nerespectarea prevederilor contractului de finanţare nerambursabilă 

7.1. Orice nerespectare a prevederilor prezentului contract precum şi a legislaţiei naţionale, 

rezultată dintr-o acţiune sau inacţiune a Beneficiarului, care ar putea avea ca efect cauzarea 

unui prejudiciu, dă dreptul Autorităţii finanţatoare de a lua măsurile necesare pentru 

eliminarea sau diminuarea consecinţelor negative în ceea ce priveşte rezultatele 

implementării proiectului. 

7.2. În exercitarea dreptului prevăzut la pct. 7.1., Autoritatea finanţatoare poate iniţia 

demersuri pentru suspendarea executării contractului sau, după caz, pentru rezilierea 

acesteia, precum și pentru recuperarea finanțării acordate sau, după caz, a prejudiciului 

cauzat.  

7.3. Finanţarea acordată pentru derularea proiectului se suspendă în situaţia în care 

Autoritatea finanţatoare se sesizează sau este sesizată de alte autorități de control 

competente cu privire la utilizarea neconformă a fondurilor alocate și după caz, se sistează în 

situaţia în care Autoritatea finanţatoare constată că fondurile alocate nu au fost utilizate 

conform clauzelor prevăzute în prezentul contract. 

 

8. Penalităţi 

8.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Beneficiarul nu reuşeşte să îşi îndeplinească 

obligaţiile asumate prin contract, Autoritatea finanţatoare are dreptul de a percepe 

penalităţi în cuantum de 0,1% din suma echivalentă a obligaţiilor nerespectate, pentru fiecare 
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zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a acestora. 

 

9. Rezilierea contractului 

9.1. Autoritatea finanţatoare poate rezilia contractul în cazul în care constată una din 

situaţiile următoare: 

a. utilizarea fondurilor în alte scopuri decât cele convenite; 

b. prezentarea de documente justificative false sau neconforme cu realitatea. 

9.2. Nerespectarea prevederilor contractului, altele decât cele legate de utilizarea 

fondurilor şi prezentarea documentelor justificative false sau neconforme cu realitatea, 

conduce la suspendarea finanţării proiectului până la remedierea situaţiei respective de către 

Beneficiar. Dacă, în termen de 15 zile de la primirea notificării transmise de Autoritatea 

finanţatoare privind suspendarea finanţării, beneficiarul nu remediază situaţia, Autoritatea 

finanţatoare va rezilia contractul, Beneficiarul fiind direct răspunzător şi obligat la plata 

eventualelor daune. 

9.3. Autoritatea finanţatoare poate cere, în condiţiile în care clauzele contractuale nu au 

fost respectate de către Beneficiar, restituirea, parţială sau integrală, a finanţării. 

9.4. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Beneficiarul nu începe implementarea proiectului 

în maxim 45 de zile de la intrarea în vigoare a contraactului, aceasta se consideră reziliată de 

drept. 

9.5 Părțile pot solicita și agrea încetarea de comun acord a contractului de finanțare 

nerambursabilă pentru motive neimputabile acestora și care nu vizează obiectivele specifice 

ale proiectului, cu restituirea finanțării acordate până la data încetării. 

 

10. Forţa majoră 

10.1.  Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil şi imposibil 

de înlăturat, independent de voinţa părţilor, intervenit după intrarea în vigoare a 

contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a acesteia şi care exonerează de 

răspundere partea care o invocă, pe toata durata în care aceasta acţionează. 

10.2.  Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: cutremure, inundaţii, 

alunecări de teren, război etc. 

10.3.  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

10.4.  Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 

prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

10.5.  Îndeplinirea contractelor va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 

fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

10.6.  Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi 

în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 
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vederea limitării consecinţelor. 

10.7.  Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare 

de 5 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 

prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

11. Soluţionarea litigiilor 

Autoritatea finanţatoare şi Beneficiarul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

amiabilă, prin negocieri directe, orice neînţelegere sau conflict care se poate ivi între ei în 

cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

Dacă, după 15 zile de la începerea acestor negocieri, Autoritatea finanţatoare şi Beneficiarul 

nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita 

soluţionarea conflictului de către instanţele judecătoreşti competente. 

 

12. Dispoziţii finale 

Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract se transmite în 

scris (poştă, curier, e-mail). Orice document scris este înregistrat în momentul 

transmiterii/primirii. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin alte mijloace de 

comunicare cu condiţia confirmării scrise a primirii comunicării. 

Beneficiarul garantează că, la data finalizării proiectului, serviciile propuse vor fi 

funcţionale. 

Prezentul contract a fost întocmit în data de ………………., în două exemplare originale, câte 

unul pentru fiecare parte, fiecare dintre ele având aceeaşi valoare juridică. 

 
Semnături autorizate, 

Autoritatea finanţatoare                                                                    Beneficiar, 

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 

Prezentul Model – cadru de contract se particularizează în funcţie de caracteristicile 

fiecărui tip de proiect. 
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Anexa 9 - Cererea de plată - model cadru 
Antetul beneficiarului 

Nr. _____/________ 

Cerere de plată  

În atenţia Autorităţii finanţatoare – MMSS 

Numărul cererii de plată/data........................ 

Denumirea şi adresa beneficiarului................ 

Titlul proiectului............................................ 

Contract de finanţare nerambursabilă  …….. 

Perioada acoperită de cererea de plată........... 

 

Subsemnatul/a..............................................., în calitate de……………………., prin 

prezenta solicit suma de ........................... lei. 

Anexez următoarele documente: 

 Raportul intermediar pentru perioada acoperită de prezenta cerere de plată; 

 Copii ale contractelor de achiziţie publică în legătură cu care se solicită plata; 

 Procesul verbal de recepţie/nota de intrare-recepţie (NIR) şi facturile emise de 

furnizor,  în cazul achiziţiilor de bunuri; 

 Factura/factura fiscală emisă de furnizorul care a efectuat serviciul, sau, în cazul în 

care activitatea este efectuată direct de către beneficiar, orice documente justificative 

relevante; 

 Dovada onorării de către beneficiar a facturilor emise de furnizori şi/sau prestatori 

(ordin de plată, chitanţe, extrase de cont);  

 Alte documente relevante. 

Plata se va efectua în următorul cont bancar…………......., deschis la ................... 

[Toate facturile prezentate spre a fi achitate vor purta menţiunea „bun de plată”, ştampilate 

şi semnate de persoana împuternicită de către beneficiar. 

Copiile documentelor trebuie să fie lizibile, în format A4, ştampilate şi certificate cu 

menţiunea „conform cu originalul”]. 

Prin prezenta certific că informaţiile furnizate în această cerere de plată sunt complete, 

corecte şi reale, iar costurile care decurg din acestea sunt eligibile şi în concordanţă cu 

contractul de finanţare nerambursabilă, iar această cerere de plată este susţinută de 

documente suport adecvate şi verificabile. 

Nume 
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Semnătura  

Ştampila 

SITUAŢIE 

privind necesarul pentru decontarea lucrărilor/serviciilor şi a altor cheltuieli pentru 

proiectul "................." în baza Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 

......./data .............. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

A - Sume solicitate din PNRR, în limita contractului de finanțare nerambursabilă (inclusiv 

TVA) 

B - Stadiul fizic realizat până la data solicitării % 

C - Total 

D - buget PNRR (inclusiv TVA) 

E - Valoarea 

F - Emitent 

G - Număr/data 

H - Valoare (inclusiv TVA) 

                                                                       - lei - 

Nr. 

crt. 

Valoarea totală 

a contractului 

de finanțare 

nerambursabilă 

(inclusiv TVA) 

Valoarea totală 

decontată din 

contractul de 

finanțare 

nerambursabilă 

(până la data 

prezentei solicitări) 

Valoarea totală 

nedecontată din 

contractul de 

finanțare 

nerambursabilă 

(până la data 

prezentei solicitări) 

Situații de 

lucrări/ 

servicii/ 

alte 

cheltuieli 

solicitate 

la plată 

Factură A B 

C D E C D  Nr./ 

data 

E F G H   

0 1 2=3+4 3 4 5=6+7 6=1-3  8 9 10 11 12 13 14 

1               

….               

TOTAL 0,00 0,00 0,00 

Subsemnatul, .............................., în calitate de reprezentant al ........................., 

având funcţia de ........................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii 

penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli pentru care solicit transferul din PNRR al sumei 

solicitate de ............. (lei cu TVA) sunt executate/prestate/efectuate şi recepţionate şi se 

încadrează în cheltuielile care se pot finanţa din PNRR conform Ghidului solicitantului, nu au 

fost decontate din alte surse de finanţare şi sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea 
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şi legalitatea datelor prezentate. 
 

Nume 

Semnătura  

Ştampila 

Anexa 10 - RAPORT INTERMEDIAR/ FINAL 
 

Contractul nr. ...................... încheiată în data de ............................................. 

Organizaţia .............................................................................................. 

- adresa.................................................................................................. 

- telefon/fax............................................................................................ 

Denumirea Proiectului .................................................................................. 

Data înaintării raportului ............................................................................... 

 

I. RAPORT DE ACTIVITATE 

 

1. Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate până la data întocmirii raportului: 

(Descrierea nu va depăşi o pagină şi va cuprinde datele necesare unei evaluări de ansamblu a 

derulării proiectului şi verificării realităţii prestaţiilor: beneficiari, ecouri de presă, 

colaborarea cu alţi parteneri etc.) 

 

2. Realizarea activităţilor propuse: 

Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul planificat?            □  DA    /  □ NU 

Daca NU, propuneţi măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor 

activităţilor prevăzute în contract. 

 

Lun
a 

Activităţi 
planificat
e 

 (*) 

Activităţi 
realizate  

(**) 

% Abaterile de la 
activităţile 
planificate; 
Justificări 

Evaluare 
interna 

(***) 

Observaţii 
(****) 

       

       

(*) Activităţi planificate 

 

- precizaţi activităţile planificate aşa cum au fost acestea formulate în cererea de 
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finanţare. 

(**) Activităţi realizate 

- precizaţi numărul de participanţi, locul de desfăşurare şi durata pentru fiecare 

activitate realizată. 

(***) Evaluare internă 

- evaluaţi rezultatele activităţilor desfăşurate. 

(****) Observaţii 

- dacă în urma evaluării remarcaţi modificări/îmbunătăţiri care trebuie aduse 

proiectului, menţionaţi-le. 

3. Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate: 

(Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate 

desfăşurată, în concepte măsurabile, indicatori de eficienţă.  

Anexaţi documente relevante, după caz.) 

Luna Planificat Realizat % Justificări abateri 

     

     

     

 
4. Impact  
 

Luna Planificat Realizat % Justificări abateri 

     

     

     

 
5. Parteneriat (dacă este cazul) 
 

Partener Angajament 
asumat in 
proiect 

Angajament realizat 
efectiv 

% Justificarea diferenţelor 

     

     

     

 
II. RAPORT FINANCIAR 

Date despre finanţare: 

- valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanţare nr._______ din ________ 

- valoarea finanţării cumulate la data întocmirii raportului: _______________ , din care:  

- sumele reprezentând finanţare nerambursabilă de la Autoritatea finanţatoare în baza 

contractului de finanţare nr. _______din______________. 
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Data 

 

Semnătură şi ştampilă beneficiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 11  - Panoul de informare - model cadru 

 

Dimensiunea minimă a unui panou este de 1 x 0,6 m şi va include obligatoriu următoarele 

informaţii: 

• sigla Guvernului României; 

• denumirea și sigla Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități; 

• titlul proiectului implementat; 

• denumirea beneficiarului; 

• denumirea programului prin care se finanţează investiţia. 

 

Vor fi utilizate 1 sau 2 panouri de informare. 

Numărul panourilor trebuie să corespundă dimensiunii lucrărilor. Panourile trebuie să fie 

suficient de vizibile, astfel încât trecătorii să poată citi şi înţelege informaţiile prezentate. 

 

 

 

 

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) 

 

 

BENEFICIAR: ........................................... 
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TITLU PROIECT: .................................... 

        

                                                                                               

Culori 

Atât pentru sigla Guvernului României, cât şi pentru fundalul denumirii programului va fi 

folosit codul de culoare PANTONE 280 C, astfel: 

- cod CMYK: C100, M72, Y0, K18; 

- cod RGB: R0, G73, B144. 
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Anexa 12 – Justificarea utilizării sumelor decontate - model cadru 
Antetul beneficiarului 

Nr. _____/________ 

În atenţia Autorităţii finanţatoare – MMSS 

Denumirea şi adresa beneficiarului................ 

Titlul proiectului............................................ 

Contract de finanţare nerambursabilă  …….. 

                         SITUAŢIE 

privind lucrările/serviciile/alte cheltuieli realizate şi decontate pentru proiectul 

"................." în baza Contractului de finanțare nerambursabilă nr. ......./data 

.............. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

A - Nr./data 

B - Valoarea 

C - Total 

D - buget local (inclusiv TVA) 

                                                                       - lei - 

Nr. crt. Valoarea 

contractului de 

finanțare 

nerambursabilă 

(inclusiv TVA) 

Contract de lucrări/ 

servicii/ alte 

cheltuieli (inclusiv 

acte adiționale) 

Valoarea 

decontată în 

baza ultimei 

solicitări 

Factură Ordin 

de 

plată 

Stadiu 

fizic 

realizat 

(%) 

A B C  D Emitent A B A B 

0 1 2 3 4  6 7 8 9 10 11 12 

1.  …           

2.  …           

3.  …           

TOTAL:             

    Subsemnatul, .............................., în calitate de reprezentant al 

........................., având funcţia de ........................., declar pe propria răspundere, 

sub sancţiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli sunt 

executate/prestate/efectuate, recepţionate şi decontate în suma de ......................... şi 

se încadrează în cheltuielile care se pot finanţa din PNRR, conform contractului de finanțare 

nerambursabilă și a legislației în vigoare. 

 
Nume 

Semnătura  
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Ştampila 

Anexa 13 - Etapele cheie în obținerea finanțării 

 
Programul se finanţează prin: 

• sume din PNRR, aprobate cu această destinaţie în bugetul Autorității finanțatoare; 

 

1. Etapele cheie în obținerea finanțării 
Obținerea finanțării din PNRR este un proces ce implică stabilirea unor etape cheie și 

respectarea termenilor limită conform legislației în vigoare. 

Principalele etape pentru a obține finanțarea PNRR sunt următoarele: 

Etapa 1: Solicitanții transmit Autorității finanțatoare solicitarea de finanțare prin PNRR 

Conform Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul PNRR solicitanții 

transmit propunerile de proiecte. 

Etapa 2: Autoritatea finanțatoare evaluează propunerile de proiecte și întocmește și 

publică lista proiectele declarate admise pe site-ul instituției 

Autoritatea finanțatoare centralizează propunerile de proiect declarate admise în cadrul 

selecției publice de proiecte și în limita bugetară aprobată pentru această destinaţie, 

întocmeşte lista de proiecte propuse spre finanţare, listă care se aprobă prin decizie a 

conducătorului Autorităţii finanţatoare. După aprobare, lista cu obiectivele de investiţii care 

se finanţează se publică pe site-ul www.mmuncii.ro.  

În cazul în care o propunere de proiect este declarată respinsă de către Comisia de evaluarea 

solicitantul are dreptul să redepună proiectul, fară să a depăşi data limită de depunere, aşa 

cum este menţionată în anunţul de participare. 

Etapa 3: Se încheie contractele de finanțare nerambursabilă între Autoritatea 

finanțatoare și beneficiari 

În baza listei de proiecte propuse spre finanţare aprobată prin deciziei, se încheie contractele 

de finanţare nerambursabilă între Autoritatea finanţatoare, în calitate de finanţator şi 

solicitant în calitate de beneficiar. 

Etapa 4: Solicitanții/beneficiarii transmit Autorității finanțatoare documentațiile tehnico-

economice 

Beneficiarii transmit Autorității finanțatoare Documentațiile tehnico-economice aferente 

obiectivelor de investiții din cadrul proiectului pentru a fi analizate de către Comisia tehnico-

economică constituită la nivelul MMSS, constituită din reprezentanți de specialitate tehnică 

http://www.mmuncii.ro/
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și/sau economică din instituții publice cu competențe în domeniu, care emite un aviz cu 

privire la soluția tehnică și economică și formulează propuneri, după caz. 

În acest sens, beneficiarii transmit Autorității finanțatoare: 

• adresa de înaintare; 

• documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții, întocmite la faza de 

proiectare, documentație de avizare a lucrărilor de intervenții; 

• proiecte de hotărâri ale consiliului local/județean de aprobare a indicatorilor tehnico-

economici; 

• proiecte de hotărâri ale consiliului local/județean de asigurare a finanțării pentru 

categoriile de cheltuieli care nu se finanțează prin PNRR; 

• devizul general actualizat, defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli; 

• certificatul de urbanism însoțit de avizele și acordurile stabilite prin acesta, după caz. 

Etapa 5: Comisia tehnico-economică analizează documentațiile tehnico-economice 

Toate documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investii sunt analizate de 

Comisia tehnico-economică în funcție de: 

• gradul de pregătire a documentelor - documentaţiile tehnico-economice sunt completate, 

întocmite şi actualizate conform prevederilor HG nr. 907/2016; 

• existenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local/judeţean de aprobare a indicatorilor 

tehnico-economici; 

• existenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local/judeţean de asigurare a finanţării 

pentru categoriile de cheltuieli, după caz; 

• cheltuielile cuprinse în devizele generale sunt defalcate şi sunt calculate cu respectarea 

standardelor de cost în vigoare. 

Etapa 6: Se modifică lista de proiecte propuse spre finanțare și contractele de finanțare 

nerambursabilă, după caz 

În urma unei analize tehnico-economice favorabilă, evidențiat prin Avizul emis de către 

Comisia tehnico-economică, Autoritatea finanțatoare transmite beneficiarului solicitarea de 

aprobare indicatorilor tehnico economici prin hotărâre a consiliului local/județean. În baza 

hotărârii consiliului local/județean privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, 

respectiv bugetul, în care se evidențiază distinct cofinanțarea proiectului, va fi modificată în 

mod corespunzător decizia conducătorului Autorității finanțatoare privind lista de proiecte 

propuse spre finanțare și contractul de finanțare nerambursabilă. 

Etapa 7: Obligațiile beneficiarilor după încheierea contractelor de finanţare 

nerambursabilă 
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Beneficiarii realizează procedurile necesare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și 

ulterior transmit Autorității finanțatoare: 

• adresa de înaintare; 

• autorizația de construire valabilă; 

• documente care să prezinte stadiul fizic realizat; 

• devizul general actualizat; 

• hotărârea consiliului local/județean privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, 

respectiv bugetul, în care se evidențiază distinct cofinanțarea proiectului, prevăzute la art. 

15 din Metodologie; 

• hotărâri ale consiliului local/județean de asigurare a finanțării pentru categoriile de 

cheltuieli, după caz; 

• contractele de achiziții publice, inclusiv actele adiționale încheiate conform legislației în 

materie. 

Beneficiarii demarează procedurile de achiziție publică de bunuri/servicii/lucrări cu 

respectarea legislației în materie și încheie contractele de achiziție publică. 

După încheierea contractelor de achiziție, beneficiarii actualizează corespunzător devizul 

general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție, și îl transmit Autorității 

finanțatoare, însoțit de contractele de achiziții publice, în termen de 30 de zile 

calendaristice, în vederea modificării contractului de finanțare nerambursabilă, după caz. 

Etapa 8: Beneficiarii solicită în scris transferul sumelor alocate 

După încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă, beneficiarii pot solicita în scris 

transferul sumelor alocate, necesare pentru decontarea bunurilor și imobilelor achiziționate, 

serviciilor prestate, lucrărilor executate, corelat cu graficele de execuţie ale livrării de 

bunuri, prestării serviciilor, execuţiei lucrărilor, în funcţie de necesităţi, în limita 

contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate. Pentru a efectua acestă solicitare, 

aceștia vor folosi modelul prevăzut în anexa 9 din Ghidul solicitantului. 

Autoritatea finanțatoare analizează solicitarea beneficiarului și verifică dacă informațiile 

sunt în acord cu prevederile contractului de finanțare nerambursabilă și procedează la 

transferul sumelor, în limita creditului bugetar anual al Autorității finanțatoare aprobat cu 

această destinaţie. 

Se pot întâlni două situații:  

 1. Documentațiile transmise de beneficiari şi înregistrate la Autoritatea finațatoare în 

vederea decontării sunt complete, conforme cu prevederile legale şi nu necesită clarificări 

şi/sau completări, caz în care se iau în considerare în vederea decontării. 
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 2. Documentațiile transmise de beneficiari şi înregistrate la Autoritatea finațatoare în 

vederea decontării nu sunt complete şi conforme cu prevederile legale şi/sau necesită 

clarificări/completări, caz în care se comunică beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare 

de la data înregistrării, observaţiile şi/sau propunerile necesare modificării/completării 

acestora. 

Etapa 9: Autoritatea finanțatoare transferă sumele pentru obiectivele de investiții 

Transferul sumelor de investiții se va efectua cu respectarea contractelor de finanțare 

nerambursabilă încheiate între Autoritatea finanțatoare și beneficiari, precum și a legislației 

naționale. 

Suma care se acordă din PNRR pentru finanțarea obiectivelor de investiții prin PNRR se 

transferă beneficiarilor în limita creditului bugetar al Autorității finanțatoare aprobat cu 

această destinație. 

Etapa 10: Beneficiarii justifică utilizarea sumelor alocate 

Beneficiarii sunt obligați sa justifice utilizarea sumelor alocate din PNRR. Pentru acesta, în 

termen de 30 de zile de la efectuarea transferului de către Autoritatea finanțatoare, aceștia 

vor transmite Autorității finanțatoare justificarea utilizării sumelor transferate, conform 

modelului prevăzut în anexa nr. 12 din Ghidul solicitantului completat corespunzător. 

Printre atribuțiile beneficiarilor privind supervizarea lucrărilor se numără: 

• asigurarea calității privind proiectarea și execuția proiectului realizat pe baza 

reglementărilor tehnice și a studiile de expertiză efectuate; 

• obținerea acordurilor și a avizelor prevăzute de lege, precum și a autorizației de 

construire; 

• verificarea proiectelor de către specialiști verificatori atestați; 

• verificarea execuției corecte a lucrărilor pe tot parcursul acestora de către diriginți de 

specialitate sau alți operatori economici specializați; 

• asigurarea unei poziții decizionale privind soluționarea neconformităților şi a defectelor 

apărute pe parcursul execuției proiectelor şi a execuţiei lucrărilor; 

• asigurarea unei poziții decizionale privind soluționarea deficienţelor proiectelor; 

• recepționarea lucrărilor de reabilitare, consolidare (inclusiv seismică), modernizare, 

eficientizare energetică, recompartimentare la terminarea acestora dar și la expirarea 

perioadei de garanție; 

• solicitarea experților tehnici atestați pentru verificarea lucrărilor, după caz; 

• asigură materialele, personalul și fondurile necesare pentru buna utilizare a lucrărilor 

recepționate; 
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• asigură conform contractului, decontarea contravalorii lucrărilor executate și vizate de 

dirigintele de șantier. 

Etapa 11: Beneficiarii justifică performanța și eficiența obiectivul de investiții 

Beneficiarii au obligația de a transmite Autorității finanțatoare date și informații necesare 

stabilirii indicatorilor de performanță și eficiență ai PNRR în vederea evaluării performanței 

acestuia, pentru obiectivele de investiții finanțate prin PNRR. 

Beneficiarii au obligația de a transmite Autorității finanțatoare, în termen de 30 de zile de la 

terminarea lucrărilor, în copie conformă cu originalul, procesele-verbale de recepție la 

terminarea lucrărilor. 

2. Demersurile necesare pentru a solicita transferul sumelor alocate prevăzute în 

contractele de finanțare nerambursabilă 
Solicitarea transferului de sume alocate prevăzute în contractele de finanțare se face în scris. 

În acest sens, beneficiarii trebuie să transmită Autorității finanțatoare următoarele 

documente:  

• adresa de înaintare; 

• anexa 9 și 10 din Ghidul solicitantului. 

 

Modalitatea de completare a anexei 9 

• Situația se completează cu denumirea proiectului și a obiectivului de investiții identică cu 

cea care se regăsește înscrisă în contractul de finanțare nerambursabilă. La numărul 

contractului de finanțare nerambursabilă se completează numărul Autorității finanțatoare al 

contractului de finanțare nerambursabilă inițială (nu al actelor adiționale); 

• Coloana 1 - se completează valoarea totală a contractului de finanțare nerambursabilă, - 

Obiectul contractului îl constituie alocarea unei finanţări din bugetul Autorității finanțatoare 

în sumă totală de ……….)  

• Coloana 2 = coloana 3 + coloana 4  - se completează cu valoarea totală decontată din 

PNRR, din valoarea contractului de finanțare nerambursabilă (col. 3) și valoarea decontată 

de la bugetul local (col. 4); 

• Coloana 3 - se completează cu valoarea totală decontată din PNRR din valoarea înscrisă în 

contractul de finanțare nerambursabilă; 

• Coloana 4 - se completează cu valoarea totală decontată de la bugetul local în perioada de 

valabilitate a contractului de finanțare nerambursabilă); 

• Coloana 5 = coloana 6 + coloana 7 - se completează cu valoarea totală nedecontată din 

PNRR (col. 6) și de la bugetul local (col. 7); 
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• Coloana 6  = col. 1 – col. 3 -  se completează cu valoarea totală nedecontată din PNRR din 

valoarea înscrisă în contractul de finanțare nerambursabilă; 

• Coloana 7  - se completează cu valoarea totală nedecontată de la bugetul local pentru 

perioada contractului de finanțare nerambursabilă; 

• În coloanele 8 și 9 se înscriu datele din situația de lucrări pe bază căreia a fost emisă 

factura care se solicită la plată.  

• În coloanele 10, 11 și 12 se completează cu datele din factura care se solicită la plată. La 

coloana 12 se completează și rândul cu „Total”. 

• Coloana 13 se completează cu suma solicitată la plată din factura înscrisă la coloana 12 și 

nu trebuie să depășească valoarea înscrisă la coloana 6 (respectiv suma rămasă nedecontată 

din PNRR, din contractul de finanțare nerambursabilă).  

• La coloana 13 suma solicitată la plată trebuie defalcată pe fiecare factură. Se completează 

obligatoriu și rândul cu „Total”. 

• Coloana 14 se completează cu stadiul fizic realizat al obiectivului de investiții la momentul 

solicitării sumelor. 

Declarația pe proprie răspundere se completează și se semnează/ștampilează de  beneficiar 

prin reprezentantul legal. 

Suma solicitată în declarația pe propria răspundere trebuie să coincidă cu totalul sumei 

solicitate din PNRR înscrisă în coloana 13. 

Tabelul cu situația privind necesarul de fonduri, declarația pe propria răspundere și 

semnătura/ stampila beneficiarului trebuie să fie toate pe aceiași pagină. 

 

3 Achiziții în cadrul proiectului 
Beneficiarii se angajează că respectă legislația națională privind atribuirea contractelor de 

achiziţii necesare implementării proiectului. Cel mai important act normativ privind 

procedurile de achiziție publică în România este Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Beneficiarii trebuie să aibă în vedere faptul că nerespectarea prevederilor legale privind 

achiziţiile publice de furnizare, servicii şi lucrări de investiţii atrag consecinţe negative pe 

linia asigurării eficienţei, economicităţii şi eficacităţii achiziţiilor efectuate, neasigurarea 

unor politici concurenţiale de achiziţie, care să permită obţinerea unui preţ la nivelul celui 

uzual practicat pe piaţă. 

 


