
CORRIGENDUM 

 
Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritara 3 – “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, 
domeniul major de intervenţie 3.2 – “Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale” va cuprinde, începând cu data de 25.04.2008, 
următoarele modificări1: 
   

1. La Secţiunea II.1.1. Eligibilitatea solicitantului, punctul (7) Solicitantul/ 
solicitantul împreună cu partenerul fac(e) dovada capacităţii de finanţare, 
paragraful: 

„În funcţie de forma de constituire a Solicitantului, se va anexa:  

• Hotărârea Consiliului local / Consiliului Judeţean / Consiliilor locale ale 
sectoarelor Municipiului Bucuresti/ Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti în cazul UAT (APL) şi al parteneriatelor  

• Hotărârea Consiliului Director/ Adunării Generale a Asociaţilor, în cazul 
asociaţiilor şi fundaţiilor 

• Hotărârea/ decizia de asigurare a finanţării emisă de organismul legal al 
solicitantului cu atribuţii în acest sens, aşa cum sunt acestea reglementate 
prin statutului cultului respectiv, în cazul cultelor şi al asociaţiilor şi 
fundaţiilor constituite de culte (în funcţie de prevederile specifice incluse în 
statutul/ codul canonic al cultului respectiv cu privire la asociaţiile şi 
fundaţiile constituite de culte).” 

se va modifica după cum urmează:  
„În funcţie de forma de constituire a Solicitantului, se va anexa:  

• Hotărârea Consiliului local / Consiliului Judeţean / Consiliilor locale ale 
sectoarelor Municipiului Bucuresti/ Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti în cazul UAT (APL), serviciilor publice de asistenţă socială la 
nivel judeţean şi local, al altor servicii publice specializate la nivel 
judeţean sau local precum şi în cazul parteneriatelor;  

• Hotărârea organului de conducere al instituţiei, în cazul instituţiilor 
publice care au constituite compartimente de asistenţă socială; 

• Hotărârea Consiliului Director/ Adunării Generale a Asociaţilor, în cazul 
asociaţiilor şi fundaţiilor; 

• Hotărârea/ decizia de asigurare a finanţării emisă de organismul legal al 
solicitantului cu atribuţii în acest sens, aşa cum sunt acestea reglementate 
prin statutului cultului respectiv, în cazul cultelor şi al asociaţiilor şi 
fundaţiilor constituite de culte (în funcţie de prevederile specifice incluse în 
statutul/ codul canonic al cultului respectiv cu privire la asociaţiile şi 
fundaţiile constituite de culte).” 

 
2. La Secţiunea II.3.1. Completarea cererii de finanţare, documentele statutare ale 

solicitantului, punctul i):  

                                                 
1
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„i) Pentru furnizorii de servicii sociale de drept public: 

• Hotărârea Consiliului Judeţean, a Consiliului Local – după caz, de înfiinţare a 
serviciului public care face obiectul cererii de finanţare, în copie. 

• Certificatul de acreditare pentru tipul de serviciu social pe care îl furnizează în 
clădirea obiect al proiectului, pentru un serviciu social similar furnizat la o altă 
localizare (în cazul modernizării/ extinderii unei clădiri, pentru înfiinţarea unui 
nou centru social). Certificatul de acreditare se va identifica prin număr, serie şi 
data eliberării, în copie.” 

se va modifica după cum urmează:  
„i) Pentru furnizorii de servicii sociale de drept public: 

• Hotărârea Consiliului Judeţean, Hotărârea Consiliului Local, Hotărârea 
Consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucuresti/ Consiliului General 
al Municipiului Bucureşti   – după caz, de înfiinţare a serviciului public de 
asistenţă socială la nivel judeţean sau local sau local sau a unităţii de asistenţă 

medico-socială, care face obiectul cererii de finanţare, în copie. 
sau 

• Legea specială, Hotărârea de Guvern, Hotărârea Consiliului Judeţean, 
Hotărârea Consiliului Local, Hotărârea Consiliilor locale ale sectoarelor 
Municipiului Bucuresti/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti – după 
caz, de înfiinţare a altor servicii publice specializate la nivel judeţean sau local 
sau a instituţiilor publice care au constituite compartimente de asistenţă 
socială, în copie. 
sau 

• Hotărârea organului de conducere al instituţiei publice de înfiinţare a 
compartimentului de asistenţă socială, în copie 

şi 

• Certificatul de acreditare pentru tipul de serviciu social pe care îl furnizează în 
clădirea obiect al proiectului sau pentru un serviciu social similar furnizat la o 
altă localizare (în cazul modernizării/ extinderii unei clădiri, pentru înfiinţarea 
unui nou centru social). Certificatul de acreditare se va identifica prin număr, 
serie şi data eliberării, în copie. 

 
3. Următoarele Anexe se vor modifica corespunzător: 
- Anexa 1, Modelul E – Opis la Formularul Cererii de finanţare, 
- Anexa 3. Grila de verificare a conformităţii administrative,  
- Anexa 4. Grila de verificare a eligibilităţii. 

 

 

 

 

 

 


