
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAS ULUI TIRGU NEAMT 
 
PROIECT 

 
HOTARÂRE 

 
privind acordul pentru initierea elaborarii unui proiect in cadrul Programul 

Operaţional Capital Uman 2014-2020, Cererea de Propuneri Proiecte nr.2/2015 „Dezvoltare 
Locala Integrată (DLI 360) în comunităţile marginalizate rome” AP4/PL 9.ii/OS 4.1 

 
 Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt;  

Luand act de Expunerea de motive nr.24777 din 07.12.2015 inaintata de Primarul 
orasului Tirgu Neamt si Raportul de specialitate comun al Cabinetului Primarului si 
Directiei Buget Contabilitate, din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt; 

Avand in vedere Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Cererea de Propuneri 
Proiecte nr.2/2015 „Dezvoltare Locala Integrată (DLI 360) în comunităţile marginalizate rome” 
AP4/PL 9.ii/OS 4.1;  

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit.b si e  si ale art. 45 alin. 2 ,lit.a si f, din 
Legea nr. 215/2001 a administra]iei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

 
HOTARASTE : 

 
 Art.1. Se aprobă initierea elaborarii unui proiect in cadrul Programul 

Operaţional Capital Uman 2014-2020, Cererea de Propuneri Proiecte nr.2/2015 „Dezvoltare 
Locala Integrată (DLI 360) în comunităţile marginalizate rome” AP4/PL 9.ii/OS 4.1; 

Art.2. Cabinetul Primaru lui si Directia Buget Contabilitate  vor lua toate masurile 
necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

Art.3. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 
 

Initiator,  
Primarul orasului Tirgu Neamt, 

Harpa Vasilicã 
 
 
Avizat pentru legalitate,  

            Secretar al orasului Tirgu Neamt, 
                    jr. Laura Elena Maftei 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Orasul Tirgu Neamt 
Nr. 24777 din 07.12.2015    
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind acordul pentru initierea elaborarii unui proiect in cadrul Programul 
Operaţional Capital Uman 2014-2020, Cererea de Propuneri Proiecte nr.2/2015 „Dezvoltare 

Locala Integrată (DLI 360) în comunităţile marginalizate rome” AP4/PL 9.ii/OS 4.1 
 
 

 Ministerul Fondurilor Europene prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-
2020 va lansa în perioada 25.11.2015-25.01.2016 Cererea de Propuneri Proiecte nr.2/2015 
„Dezvoltare Locala Integrată (DLI 360) în comunităţile marginalizate rome” AP4/PL 9.ii/OS 4.1  al 
cărui obiectiv specific este: “Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune 
socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţilor rome (acele 
comunităţi în care populaţia aparţinând minorităţilor rome reprezintă minim 10% din totalul 
populaţiei la nivelul comunităţii) prin implementarea de măsuri integrate”. 

 
Unul dintre criteriile de acordare a finanţării nerambursabile pentru îndeplinirea obiectivului 

de mai sus se referă la comunităţile urbane defavorizate aşa cum sunt definite în Strategiile de 
integrare a comunităţilor urbane marginalizate - Atlasul zonelor urbane marginalizate din România, 
unde, oraşul Târgu Neamţ se află printre primele locuri în topul comunităţilor urbane marginalizate 
în baza dezavantajelor pe dimensiunea capitalului uman, a nivelului scăzut de formare si ocupare a 
fortei de muncă, al condiţiilor de locuire.  
 

Aspectele privind necesitatea impunerii la nivel comunitar a unor măsuri dedicate rezolvării 
problemelor de natură socială, medico-socială, de formare si plasare a forţei de muncă precum se 
cele educaţionale sunt fundamentate în STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A 
ORA ULUI TARGU NEAMT , JUDEŢUL NEAMŢ 2014 – 2020 unde, la domeniile strategice de 
intervenţie: Resurse Umane, Agricultură, Infrastructură, Social, Educaţie, Cultură, ONG şi medical 
sunt propuse pachete de proiecte, acţiuni şi măsuri menite să rezolve în orizontul de timp 2014-2020 
problemele enunţate mai sus.  
 

Proiectul propus: Centrul Multifuncţional de Asistenţă Integrată-CMAI Humuleşti: 
 

Obiectivul general şi scopul cererii de finanţare este: Facilitarea integrarii socio-economice 
a comunitatii marginalizate Humuleşti prin organizarea si functionarea Centrului Multifunctional de 
Asistenta Integrata –CMAI Humuleşti. Pe termen lung proiectul va produce efecte pozitive ca 
urmare a adaptării activităţilor atât la specificul grupului ţintă cât şi la specificul local şi a abordării 
integrate a nevoilor membrilor săi. 
  

Prin urmare am iniţiat si redactat proiectul de hotărâre anexat, pe care îl supun dezbaterii si 
aprobării dumneavoastră. 

 
       Primar, 
                  Harpa Vasilicã 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Orasul Tirgu Neamt        Aprob, 
Cabinet Primar si Directia Buget-Contabilitate 
Nr. 24777 din 07.12.2015                   HARPA Vasilicã 

 
RAPORT  DE  SPECIALITATE 

privind acordul pentru initierea elaborarii unui proiect in cadrul Programul 
Operaţional Capital Uman 2014-2020, Cererea de Propuneri Proiecte nr.2/2015 „Dezvoltare 

Locala Integrată (DLI 360) în comunităţile marginalizate rome” AP4/PL 9.ii/OS 4.1 
 

 
Ministerul Fondurilor Europene prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 va 

lansa în perioada 25.11.2015-25.01.2016 Cererea de Propuneri Proiecte nr.2/2015 „Dezvoltare 
Locala Integrată (DLI 360) în comunităţile marginalizate rome” AP4/PL 9.ii/OS 4.1  al cărui 
obiectiv specific este: “Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune 
socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţilor rome (acele 
comunităţi în care populaţia aparţinând minorităţilor rome reprezintă minim 10% din totalul 
populaţiei la nivelul comunităţii) prin implementarea de măsuri integrate”. 

 
Obiectiv/Activităţi şi Rezultate propuse prin Proiectul Centrul Multifuncţional de 

Asistenţă Integrată - CMAI Humuleşti: 
 

Obiectivul general şi scopul cererii de finanţare este: Facilitarea integrarii socio-economice 
a comunitatii marginalizate Humuleşti prin organizarea si functionarea Centrului Multifunctional de 
Asistenta Integrata –CMAI Humuleşti. Pe termen lung proiectul va produce efecte pozitive ca 
urmare a adaptării activităţilor atât la specificul grupului ţintă cât şi la specificul local şi a abordării 
integrate a nevoilor membrilor săi. 

 
Activitatea principală a proiectului constă în: 
Organizarea şi funcţionarea Centrului Multifunctional de Asistenta Integrata – CMAI 

Humuleşti prin care se urmăreşte  incluziunea socială şi creşterea calităţii vieţii membrilor 
comunităţii marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială prin capacitarea grupului 
ţintă (minim 1.000 persoane) cu competenţe necesare atât pentru a ocupa un loc de muncă cât şi 
pentru a se cunoaşte, a acţiona, a se dezvolta pe sine şi a fi membru activ al societăţii. Dezvoltarea 
competenţelor cheie asigură flexibilitatea şi permite adaptarea mai rapidă la modificările constante 
care apar într-o lume din ce în ce mai interconectată. Lărgirea gamei de servicii furnizate 
persoanelor vulnerabile, structura lor şi organizarea logică facilitează creşterea incluziunii grupului 
ţintă. 

Grupul ţintă al proiectuluieste format din minim 1.000 persoane care au domiciliul stabil 
în Oraşul Târgu Neamţ, din care 250 de persoane sunt de etnie romă.  

În definirea Grupului Ţintă totalul şi componenţa a fost stabilită în conformitate cu datelede 
Recensământ (2011), unde, comunitatea marginalizată ca unitate statistică are un total de 3685 de 
persoane din care de etnie rromă 330 persoane, constituind baza de selecţie a unui Grupului Ţintă 
de minim 1000 de persoane.  

 
Solicitant şi Parteneri: 
Calitatea deţinută de Oraşul Târgu Neamţ conform Ghidului Solicitantului - Condiţii 

Specifice este cea de Solicitant 
Se recomandă elaborarea şi implementarea proiectului în parteneriat cu actori relevanţi în 

dezvoltarea şi implemenatarea de proiecte care vizează reducerea sărăciei la nivelul comunităţilor şi 
grupurilor vulnerabile. Solicitanţii instituţii publice au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei 
naţionale relevante: OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu completările şi modificările uterioare.  

 
 



Structura organizatorică a  Centrului Multifuncţional de Asistenţă Integrată-CMAI 
Târgu Neamţ şi serviciile furnizate:  

Centrul Multifuncţional de Asistenţă Integrată-CMAI Târgu Neamţ va fi structurat în minim 
6 birouri în funcţie de tipul/tipurile de servicii ce urmează a fi furnizate unui GT de minim 1.000 
persoane din care 250 persoane sunt de etnie romă:   

 
1. Birou Relatii cu Publicul  
2. Birou masuri active de ocupare 
3. Birou asistenta educationala 
4. Birou egalitate de sanse si non discriminare 
5. Birou servicii medicale si medico sociale 
6. Birou asistenta relatii autoritati publice 
 

Biroul relaţii cu publicul va asigura implementarea serviciilor de  înregistrare/monitorizare 
si programare  grup ţintă de tip call centre in care vor funcţiona experti responsabili cu grupul ţintă 
– acestia vor intocmi dosarele individuale şi vor asigura participarea celor 1000 persoane din proiect 
la serviciile specializate de care acestia au nevoie intr-o formă organizata, programată. 

Biroul masuri active de ocupare va asigura implementarea serviciilor de consiliere, 
orientare pe piaţa muncii, formare profesionala continuă a adultilor, medierea muncii (sedinte face 
to face, seminarii de tip job club, bursa locurilor de muncă etc) pentru un număr de minim 500 
persoane adulte, neocupate, aflate în căutarea unui loc de munca, ocupate (aflate în risc de pierdere 
a locului de muncă din cauza unor relaţii de dependenţă bolnavi, batrâni aflaţi în îngrijire la 
domiciliu, copii de varstă preşcolară etc.) sau ocupate în agricultura de subzistenţă precum şi alte 
categorii defavorizate.  

Biroul asistenta educaţională va asigura implementarea serviciilor de consiliere 
educaţională şi socială (consilierea psihopedagogică a elevilor, consiliere parentală, consiliere 
civică etc.) precum şi servicii de prevenire a părăsirii timpurii a şcolii, a abandonului şcolar. Copiii-
elevi aflaţi în situaţia riscul de abadon scolar vor beneficia de pachete educaţionale adaptate la 
nevoile individuale. Părinţii/tutorii/reprezentanţii legali ai  copiilor de vârstă preşcolară vor 
beneficia de măsuri de acompaniere pe toată perioada derulării cursurilor de formare la care vor 
participa, prin furnizarea serviciilor de acompaniere la domiciliu sau în locaţii dedicate îngrijirii 
persoanelor dependente de acestia.  

Biroul egalitate de sanse si non discriminareva asigura implementarea serviciilor de 
identificarea potentialilor membri ai unui Grup de Iniţiativă format din membri de etnie romă pentru 
– inovare sociala, servicii de Infiintarea Grupului de initiativa locala a romilor conform Legii 
129/2008, servicii de promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi inclusiv cursuri de 
leadership, servicii de facilitare a comunicarii in comunitate-intalniri de lucru, mese rotunde, focus 
groupuri –identificarea problemelor comunitatii si modalitati de actiune, mediere pentru incheierea 
de parteneriate inclusiv cele de tip public-privat si consolidarea acestora; 

La nivelul acestui birou se vor derula activitati de promovare a egalitatii de sanse si non-
discriminare furnizare prin cursuri/traininguricare vizează personalul implicat în furnizarea 
serviciilor sociale, medico-sociale, asitentă socială (aproximativ 100 de persoane) din comunitatea 
marginalizată.  

Vor fi elaborate ghiduri, pliante, brosuri, afişe, bannere necesare implementării unor 
campanii legate de promovarea egalitatii de sanse si de gen cu implicarea membrilor comunităţii,  va 
fielaborată o Hărtă comunitară –unde vor fi incluse toate gospodariile din comunitate. Toate aceste 
activităţi şi materiale vor contribui la elaborarea unei Cărţi a comunităţii care va asigura participarea 
civică în rezolvarea problemelor identificate individuale sau de grup.  

Biroul servicii medicale si medico sociale va asigura implementarea serviciilor medicale ş i 
medico-sociale la nivelul comunităţii marginalizate prin funcţionarea unei echipe de intervenţie 
formată din medici, asistenţi medicali, asistenţi maternali, ingrijitori batrâni la domiciliu, îngrijitori 
bolnavi la domiciliu precum şi alte categorii de personal specializat în aplicarea de tratamente 
bolnavilor, bătânilor nedeplasabili, persoanelor cu dizabilităţi, bolnavilor afectaţi de boli cronice, 
celor aflate în stadiu terminal, îngrijiri paleative etc. De îngrijiri şi tratament vor beneficia copiii cu 
dizabilităţi din grupul tinta, în cadrul unui centru medico social adaptat la nevoile acestora.  



Biroulde asistenta relatii autoritati publice va furniza membrilor comunităţii 
marginalizate un serviciu de interes public, care răspunde nevoii de informare şi consiliere 
aacestora, prin sprijinirea cetăţenilor în exercitarea drepturilor şi obligaţiilor lor şi rezolvarea 
unorprobleme   complexe   cu   care   se   confruntă.  Activităţile   acestuia   urmăresc  fluidizarea   
relaţiei cetăţenilor cu autorităţile publice locale sau centrale, astfel încât aceştia să aibă acces  sporit 
la informaţii   privind   drepturile   şi   îndatoririle   lor,   să   beneficieze   de   consiliere   în   
identificarea posibilelor căi de rezolvare a unor probleme cu care se confruntă şi de ghidare în 
utilizarea serviciilor publice (paşi de realizare, instituţii abilitate, acte necesare, taxe, modalităţi de 
plată) oferind două tipuri de servicii în funcţie de cerinţele solicitantului: -  informare – reglementări 
legale, unde trebuie să se adreseze solicitantul, informaţiiutile despre programul de lucru şi 
formularistica specifică; consiliere  –   solicitantul   serviciilor va fi ajutat   să  ia   o  decizie   
referitoare  la   modalitatea derezolvare   a   problemei   sale,   expunându-i-se   toate   posibilităţile   
de   acţiune   şi   consecinţele acestora şi va fi asistat în completarea formularelor necesare. Biroul 
va putea oferi servicii în domenii ca Sănătate, Asistenţă sociala, Asigurări sociale, Protecţia 
consumatorului,   Regimul proprietăţii, Impozite şi taxe, Procedură notariala, Protecţia copilului,  
Servicii publice, etc, in functie de acordurile de colaborare ce vor fi incheiate. Dincolo de relaţia cu 
membrii comunităţii, Biroul va interacţiona cu instituţii locale sau naţionale, mass-media   şi   
sectorul   neguvernamental.   Aceste   relaţii   sunt   necesare   pe   de   o   parte   pentru   a satisface 
în mod obiectiv şi corect cerinţele membrilor comunităţii şi, pe de altă parte, pentru a oferi 
autorităţilor informaţii utile în vederea îmbunătăţirii serviciilor lor. 
 

Implementarea proiectului Centrul Multifuncţional de Asistenţă Integrată - CMAI 
Humuleşti va duce la rezultate concerte pe termen lung, rezultate ce vor ajuta la depăţirea 
situaţiei de comunitate marginalizată aflată în risc de sărăcie şi excluziune socială. 
 

Valoarea maximă bugatată este de 6.000.000,00 EUR/proiect, din care contributia 
Solicitantului instituţie publică reprezintă 13%.  
 
Cheltuielile eligibile în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt următoarele: 
a. Cheltuieli care nu intră sub incidenţa ajutorului de minimis 
1. Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului 
1.1. Salarii şi asimilate acestora 
1.2. Onorarii 
1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora 
(contribuţii angajaţi şi angajatori) 
2. Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna 
2.1. Transport de persoane (personal propriu, participanţi (grup ţintă), alte persoane, alţi 
participanţi la activităţile proiectului) 
2.2. Transport de materiale şi echipamente 
2.3. Cazare (pentru personal propriu, participanţi (grup ţintă) şi alţi participanţi la 
activităţileproiectului) 
2.4. Diurnă (pentru personalul propriu). 
3. Cheltuieli pentru derularea proiectului 
3.1. Servicii de sonorizare 
3.2. Traducere şi interpretare 
3.3. Prelucrare date 
3.4. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice 
3.5. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format 
tipărit şi/sau electronic 
3.6. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 
3.7. Materiale consumabile 
a) cheltuieli cu materii prime şi materiale necesare derulării cursurilor practice 
b) materiale direct atribuibile susţinerii activităţilor de educaţie şi formare 
c) papetărie 
3.8. Cheltuieli cu hrana pentru participanţi (grup ţintă) şi alţi participanţi la activităţile proiectului 



4. Cheltuieli aferente activităţilor subcontractate (externalizate) 
4.1. cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul nuare 
expertiza necesară (studii şi cercetări de piaţă, consultanţă juridică necesară implementării 
activităţilor proiectului, formare profesională, consiliere profesională, consultanţăantreprenorială, 
medierea muncii, servicii medicale aferente grupului ţintă în vederea participăriila programele de 
formare profesionala etc.); 
4.2. cheltuieli aferente contractelor încheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) în 
vedereafurnizării unor servicii: 
4.2.1. organizarea de evenimente 
4.2.2. pachete complete conţinând transport, cazarea şi/sau hrana participanţilor/ 
personalului propriu 
4.2.3. editarea şi tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare 
5. Taxe 
5.1. Taxe de certificare a competenţelor (inclusiv taxe de certificare a competenţelor 
profesionaleobţinute pe alte căi decât cele formale) 
5.2. Taxe de eliberare a certificatelor de calificare 
5.3. Taxe de participare la programe de formare/educaţie 
5.4. Taxe eliberare documente de stare civilă şi documente de identitate 
6. Cheltuieli pentru închirieri şi leasing, necesare derulării activităţilor proiectului 
6.1. Închiriere (locaţii, bunuri): 
a) închiriere sedii, inclusiv depozite 
b) închiriere spaţii pentru desfăşurarea diverselor activităţi ale operaţiunii 
c) închiriere echipamente 
d) închiriere vehicule 
e) închiriere diverse bunuri 
6.2. Rate de leasing (operaţional) plătite de utilizatorul de leasing pentru: 
a) echipamente 
b) vehicule 
c) diverse bunuri mobile şi imobile 
7. Subvenţii (ajutoare, premii) şi burse: 
7.1. Subvenţii (ajutoare, premii) acordate pentru copii şi elevi 
7.2. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru persoane aparţinând grupurilor vulnerabile 
7.3. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru cursanţi pe perioada derulării cursurilor 
7.4. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru servicii sociale de îngrijire pentru persoanele 
dependente(bătrâni, copii, persoane cu dizabilităţi) 
7.5. Premii în cadrul unor concursuri 
7.6. Burse sociale 
8. Cheltuieli de informare şi publicitate: 
a) producţia materialelor publicitare şi de informare 
b) tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare şi de informare 
c) difuzarea materialelor publicitare şi de informare 
d) dezvoltare/adaptare pagini web 
e) închirierea de spaţiu publicitar 
f) alte activităţi de informare şi publicitate 
9. Cheltuieli de tip FEDR 
9.1. Construcţii: 
a) achiziţie de clădiri – doar pentru instituţii publice 
b) reabilitare/modernizare clădiri 
c) construcţie de clădiri – doar pentru instituţii publice 
9.2. Instalaţii tehnice: 
9.2.1. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru): 
- utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale 
9.2.2. Alte echipamente: 
a) echipamente de calcul şi echipamente periferice de calcul 
b) cablare reţea internă 



c) achiziţionare şi instalare de sisteme şi echipamente pentru persoane cu dizabilităţi 
9.3. Mobilier, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale 
9.4. Alte cheltuieli pentru investiţii 
9.4.1. Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaţii: 
a) taxe pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism 
b) taxe pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construcţie 
c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, 
canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie 
d) obţinerea acordului de mediu 
e) obţinerea avizului PSI 
f) obţinerea avizelor sanitare de funcţionare 
9.4.2. Cheltuieli privind proiectarea şi ingineria: 
a) elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de 
fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie) 
b) plata verificării tehnice a proiectului 
c) elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente 
obiectivului de investiţii, documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi 
acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, 
studii/expertize de amplasament 
9.4.3. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de teren: studii geotehnice, geologice, 
hidrologice,hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului 
9.4.4. Cheltuieli pentru organizarea de şantier: 
a) cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 
b) cheltuieli conexe organizării de şantier 
9.4.5. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor şi/sau reabilitarea şi modernizarea utilităţilor: 
a) alimentare cu apă, canalizare 
b) alimentare cu gaze naturale 
c) agent termic 
d) căi de acces 
e) facilităţi de acces pentru persoane cu dizabilităţi 
f) energie electrică 
10. Cheltuieli indirecte/Cheltuieli generale de administraţie: 
10.1. Cheltuieli indirecte de personal 
10.1.1. Salarii şi asimilate acestora 
10.1.2. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora 
(contribuţii angajaţi şi angajatori) 
10.1.3. Onorarii (inclusiv taxele şi contribuţiile sociale aferente conform legislaţiei în vigoare) 
10.1.4. Plata serviciilor pentru medicina muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, sănătatea 
şisecuritatea în muncă pentru personalul propriu 
10.2. Utilităţi: 
a) apă şi canalizare 
b) servicii de salubrizare 
c) energie electrică 
d) energie termică şi/sau gaze naturale 
e) telefoane, fax, internet, acces la baze de date 
f) servicii poştale şi/sau servicii curierat 
10.3. Servicii de administrare a clădirilor: 
a) întreţinerea curentă 
b) asigurarea securităţii clădirilor 
c) salubrizare şi igienizare 
10.4. Servicii de întreţinere şi reparare echipamente şi mijloace de transport: 
a) întreţinere echipamente 
b) reparaţii echipamente 
c) întreţinere mijloace de transport 
d) reparaţii mijloace de transport 



10.5. Arhivare documente 
10.6. Amortizare active 
10.7. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale): 
a) prime de asigurare bunuri (mobile şi imobile) şi asigurarea medicală pentru călătoriile 
în străinătate, prime de asigurare obligatorie auto (excluzând asigurarea CASCO) 
b) cheltuieli aferente deschiderii, gestionării şi operării contului/conturilor bancare 
al/ale proiectului 
c) cheltuielile aferente garanţiilor oferite de bănci sau alte instituţii financiare 
d) taxe notariale 
10.8. Multiplicare, cu excepţia materialelor de informare şi publicitate 
10.9. Conectare la reţele informatice 
10.10. Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie 
10.11. Abonamente la publicaţii de specialitate 
10.12. Materiale consumabile: 
a) cheltuieli cu materialele auxiliare 
b) cheltuieli cu materialele pentru ambalat 
c) cheltuieli cu alte materiale consumabile 
10.13. Chirie sediu administrativ al proiectului 
 

Prin urmare am iniţiat si redactat proiectul de hotărâre anexat, pe care îl supun dezbaterii si 
aprobării dumneavoastră. 
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