
ANEXA 2 la HCL nr........din................. 

 

 

GRILA DE EVALUARE ȘI CRITERIILE DE EVALUARE ȘI SELECȚIONARE A 
ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR CARE ACORDĂ SERVICII DE ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ ȘI CARE SOLICITĂ SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL 

 

Denumire asociație/fundației solicitante________________________ 

Etapa 1 : Verificarea respectării termenului de depunere a documentației  

Numărul/data înregistrării la Direcția de Asistență Socială a Orașului Tîrgu Neamț . 

………………………………. 

Rezultatul Etapei 1 : 

-Documentația a fost depusă în termenul legal – procesul de evaluare continuă [  ] 
-Documentația nu a fost depusă în termenul legal- procesul de evaluare este sistat [   ] 
 
Nr.crt Membrii Comisiei (Numele și Prenumele)       Semnătura             Data 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
 
Etapa 2 : Verificarea administrativă 
 

Rezultatul 
verificării 

*2) 

 Tipul Documentului 

Da Nu 

Observații *3) 

1 Cererea de solicitare a subvenţiei, conform 
modelului aprobat de Normele metodologice                
-3 exemplare- 

   

2  Ultimul bilanţ contabil înregistrat la Direcţia 
finanţelor publice 

   

3 Balanța contabilă de verificare din luna 
anterioară termenului de depunere a 
documentației 

   

4. Certificat de atestare fiscală    
 
Toate documentele vor fi prezentate în original, conform art. 4 alin.(2) din H.G. 725/2016 
privind modificarea si completarea H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 
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fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de 
asistenţă socială; 
 

*1) Se bifează 
*2) Se bifează 
*3) Este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU. 
 

Rezultatul etapei  2: 
-Documentația este completă-procesul de evaluare continuă     [  ] 
- Documentația este icompletă-procesul de evaluare este sistat  [  ] 
 

Nr.crt Membrii Comisiei (Numele și Prenumele)       Semnătura             Data 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
 
Etapa 3- Verificarea eligibilitatii 
 

Rezultatul 
verificării 

*4) 
 

Observații 
*5) 

 
 
Documentul analizat 
 
 
 
 

Da Nu  

 Condiția 

1 Este persoana juridică română 
de drept privat fără scop 
patrimonial, acreditată ca 
furnizor de servicii sociale, 
potrivit legii 

Certificatul de acreditare     

Cap.II, pct. 4 din cererea 
de solicitare  

2  Administrează unități de 
asistență socială ai căror 
beneficiari provin din orașul 
Tirgu Neamț 

Pct. 5 din Fișa tehnică 
privind unitatea de 
asistență socială 
prevazută în anexa A la 
cererea de solicitare  

   

3  Dețin licență de funcționare 
pentru serviciile sociale 
pentru care solicită subvenție; 

    

4. Solicită subvenții în 
completarea resurselor 
financiare proprii 
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Rezultatul etapei 3: 
-Asociația /fundația îndeplinește condițiile de eligibilitate, procesul de evaluare  
continuă  [  ] 
 -Asociația /fundația nu îndeplinește condițiile de eligibilitate, procesul de evaluare este sistat   
[  ] 
*4) Se bifeaza. 
*5) Este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU. 
 
Nr.crt Membrii Comisiei (Numele și Prenumele)       Semnătura             Data 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
 
 
Etapa 4: Verificarea  tehnică (îndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea 
serviciilor de asistență socială ) 
 

Rezultatul 
verificării 

*6) 

Observații 
*7) 

Condiția  Documentul analizat 

Da Nu  
1 Se încadrează în liniile 

de subvenționare 
prioritare 

Licență de 
funcționare pentru 
serviciile sociale 
pentru care solicită 
subvenții 

   

2 Pentru acordarea 
serviciilor de asistentă 
socială sunt utilizate si 
alte resurse 

Fisa tehnica si 
Bugetul unitatii de 
asistenta sociala  

   

 
Rezultatul Etapei 
 
 -Seviciile de asistență socială sunt acordate cu îndeplinirea condițiilor legale;comisia de 
evaluare va verifica in teren veridicitatea informațiilor prezentate, dupa care intocmeste 
raportul privind oportunitatea acordării subvenției [  ] 
-Serviciile de asistenta sociala  nu sunt acordate cu îndeplinirea condițiilor legale;comisia de 
evaluare nu mai întocmește raportul privind oportunitatea acordării subventiei [  ] 
*6) Se bifează. 
*7) Este obligatoriu a se complete pentru rezulatul NU. 
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Nr.crt Membrii Comisiei (Numele și Prenumele)       Semnătura             Data 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
 
 
Etapa 5 – Evaluarea de teren 
  
Rezultatul raportului de oportunitate. 
Raportul de oportunitate este favorabil acordării subvenției, procesul de evaluare continuă [ ] 
Raportul de oportunitate nu este favorabil acordării subvenției, procesul de evaluare este 
sistat [ ] 
 
Nr.crt Membrii Comisiei (Numele si Prenumele)       Semnatura             Data 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
 
Etapa 6 – Evaluarea criteriilor prevăzute în normele metodologice 
 
Indicatori Punctaj maxim Punctaj acordat 
6.1 Justificarea unității de asistență 
socială în raport cu necesitățile și 
prioritățile de asistență socială ale 
comunității  

10      

6.2 ponderea cheltuielilor cu serviciile de 
asistenţă socială din totalul cheltuielilor 
asociaţiei/fundaţiei, în ultimele 12 luni 
(a)pentru intervalul de valori cuprinse 
între 0% şi 50% se acordă 0 puncte; 
b)pentru intervalul de valori cuprinse 
între 50% şi 75% se acordă 5 puncte; 
c)pentru intervalul de valori cuprinse 
între 75% şi 100% se acordă 10 puncte; 
d)pentru intervalul de valori peste 100% 
se acordă 0 puncte ) *8) 

10      

6.3 ponderea cheltuielilor cu serviciile de 
asistenţă socială din totalul veniturilor 
asociaţiei/fundaţiei, în ultimele 12 luni 

10      
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(a)pentru intervalul de valori cuprinse 
între 0% şi 50% se acordă 0 puncte; 
b)pentru intervalul de valori cuprinse 
între 50% şi 75% se acordă 5 puncte; 
c)pentru intervalul de valori cuprinse 
între 75% şi 100% se acordă 10 puncte; 
d)pentru intervalul de valori peste 100% 
se acordă 0 puncte ) *9) 
6.4 Resurse materiale și umane adecvate 
acordării serviciilor de asistență socială  

30      

6.5 Nivelul raportului dintre cheltuielile 
lunare de întreținere în unitatea de 
asistență socială și subvenția lunară 
solicitată pentru acea unitate de asistență 
socială  
a)pentru intervalul de valori 1-4 se 
acordă 20 de puncte; 
b)pentru intervalul de valori 4,1-7 se 
acordă 25 de puncte; 
c)pentru intervalul de valori peste 7 se 
acordă 30 de puncte  *10) 
 

30      

Membrii comisiei 1 2 3 4 5 6 
Semnătura       
 
*8) Formula de calcul pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din 
totalul cheltuielilor asociaţiei/fundaţiei în ultimile 12 luni este următoarea: (valoarea 
cheltuielilor prevăzute la pct. II.3 din cererea de solicitare a subvenţiei, prevăzută în anexa nr. 
1 la prezentele norme metodologice/valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. II.31 din cererea 
de solicitare a subvenţiei) x 100. 

*9) Formula de calcul pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din 
totalul veniturilor asociaţiei/fundaţiei, în ultimele 12 luni este următoarea: (valoarea 
cheltuielilor prevăzute la pct. II.3 din cererea de solicitare a subvenţiei, prevăzută în anexa nr. 
1 la prezentele norme metodologice/valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. II.2 din cererea de 
solicitare a subvenţiei) x 100. 

*10) Formula de calcul pentru raportul dintre cheltuielile lunare de întreținere în unitatea de 
asistență socială și subvenția lunară solicitată pentru acea unitate de asistență socială este 
următoarea: valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. III din anexa B la cerere - date privind 
bugetul unităţii de asistenţă socială/(valoarea pct. 2 din coloana 1/12). 

REZULTATUL APLICĂRII CRITERIILOR DE EVALUARE 

Indicatori Punctaj acordat 
6.1 Justificarea unității de asistență socială în raport cu 
necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității  

 

6.2 ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din  
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totalul cheltuielilor asociaţiei/fundaţiei, în ultimele 12 luni  
 
6.3 ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din 
totalul veniturilor asociaţiei/fundaţiei, în ultimele 12 luni 
 

 

6.4 Resurse materiale și umane adecvate acordării serviciilor 
de asistență socială  

 

6.5 Nivelul raportului dintre cheltuielile lunare de întreținere 
în unitatea de asistență socială și subvenția lunară solicitată 
pentru acea unitate de asistență socială  
 

 

Punctaj final  
 

Etapa 7 :Stabilirea numărului mediu lunar de persoane asistate în unitatea de asistență 
socială pentru care se propune acordarea subvenției: 

Numar 
1.Număr persoane pentru care asociația 
/fundația solicită subvenția 

 

2.Număr persoane propuse in Raportul de 
oportunitate 

 

Propunerea Comisiei  
  

Etapa 8: Stabilirea sumei reprezentând subvenția care se propune a fi acordată unității 
de asistentă socială 

Suma 
1.Subvenția solicitată de asociația/fundația (lei/an)  
2.Subvenția propusă in oportunitate(lei/an)  

Lei/persoană/lună 
 

Propunerea Comisiei  
 
 Lei/an 

 

 

Nr.crt Membrii Comisiei (Numele și Prenumele)       Semăatura             Data 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
 

Departajarea unităţilor de asistenţă socială cu acelaşi punctaj, în vederea încadrării în 

bugetul aprobat, se realizează prin aplicarea următoarelor criterii, încadrarea în categoria de 

servicii sociale prevalând încadrării în categoria de persoane beneficiare: 



ANEXA 2 la HCL nr........din................. 

 

a)categoria de servicii sociale în care se încadrează unitatea de asistenţă socială; 

b)categoria de persoane beneficiare. 

Ordinea de priorităţi aplicabilă criteriului prevăzut la lit. a) este următoarea: 

1.centre rezidenţiale; 

2.unităţi de îngrijire la domiciliu; 

3.centre de zi; 

4.cantine sociale. 

Ordinea de priorităţi aplicabilă criteriului prevăzut la lit. b) este următoarea: 

1.persoane vârstnice; 

2.copil şi familie, cu excepţia copilului pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială, 

inclusiv persoane victime ale violenţei în familie; 

3.persoane cu dizabilităţi; 

4.persoane fără adăpost; 

5.copilul pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială; 

6.persoane dependente de consumul de alcool şi alte droguri; 

7.alte persoane aflate în situaţii de dificultate. Criteriul de departajare prevăzut la lit. b) nu se 

aplică în cazul cantinelor sociale. 

Asociaţiile şi fundaţiile selecţionate, precum şi nivelul subvenţiilor ce urmează să fie 

acordate sunt aprobate prin hotărâre a consiliului local. 

Rezultatul selecţiei, motivat în cazul neacordării subvenţiei, se comunică în scris, prin 

poştă, fax sau email, asociaţiilor şi fundaţiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data 

adoptării hotărârii consiliului local.  

 

 


