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Anexa nr. 2 la HCL nr. ............. din ....................... 

 

GRILA DE EVALUARE și CRITERIILE DE EVALUARE ŞI SELECŢIONARE 
a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvențiilor din partea Consiliului Local al 

Municipiului Timișoara,conform prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii 
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de 

asistenţă socială 
 

 

Denumirea asociaţiei/fundaţiei solicitante ................................................................. 
 
Etapa 1 - Verificarea respectării termenului de depunere a documentaţiei 
Nr./data înregistrării ……………………………… 
Rezultatul etapei(1): 
(1) Se bifează. 
Documentaţia a fost depusă în termenul legal, procesul de evaluare continuă. [] 
Documentaţia nu a fost depusă în termenul legal, procesul de evaluare este sistat. [] 

Membrii comisiei (numele și 
prenumele) 

Semnătura Data 

   
   
   
   
 

Etapa 2 – Verificarea administrativă  

 Tipul documentului solicitat Rezultatul 
verificării ( 2) 

Observații (3) 

DA NU  
a) Cererea de solicitare a subvenţiei (în 3 exemplare), 

conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 din 
Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr.34/1998 cu modificările și completările 
ulterioare (în original) 

   

b) Ultimul bilanţ contabil, înregistrat la Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Timișoara 
sau la Administrația Finanțelor Publice a 
Municipiului Timișoara. 

   

c) Balanţa contabilă de verificare din luna anterioară 
termenului de depunere a documentației. 

   

d) Certificat de atestare fiscală (în original).    
 
(2) Se bifează. 
(3) Este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU. 
(4) Se elimină unitatea de asistenţă socială pentru care nu este prezentat documentul. 
(5) Se elimină unitatea de asistenţă socială pentru care nu este prezentat documentul. 
Rezultatul etapei:........................................................................................................................................ 
Procesul de evaluare continuă pentru următoarele unităţi de asistenţă socială:......................................... 
Documentaţia este incompletă, procesul de evaluare este sistat pentru următoarele unităţi de asistenţă 
socială: ...................................................................................................................................................... 
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Membrii comisiei (numele și 
prenumele) 

Semnătura Data 

   
   
   
   
 
Etapa 3 - Verificarea eligibilităţii 
Verificarea îndeplinirii de către asociaţie/fundaţie a condiţiilor de eligibilitate 

Condiția Documentul analizat Rezultatul verificării ( 6) Observații (7) 
DA NU 

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

Consultarea Certificatului de 
înscriere în Registrul 
asociațiilor și fundațiilor  din 
dosarul de acreditare a 
furnizorului de servicii 
sociale, 

   

2. Deține licență de 
funcționare pentru 
serviciile sociale pentru 
care solicită subvenție, cu 
excepția asociațiilor și 
fundațiilor care se 
încadrează în prevederile 
art. II, alin (4) și (5) din 
HG nr. 725/2016. 

Consultarea Registrelor 
administrate de Ministerul 
Muncii, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice și/sau 
instituțiilor aflate în 
subordine sau coordonare. 
 
   

   

 
 
3. Solicită subvenții în 
completarea resurselor 
financiare proprii 

Anexa nr.1 – Cerere de 
solicitare a subvenției,   
Pct.II pct.2 - 3¹ 
 

   

Anexa nr.A la cerere – Fișa 
tehnică privind unitatea de 
asistență socială, Pct.9 
 

   

Anexa nr.B la cerere – Date 
privind bugetul unității de 
asistență socială: 
- I.Buget, venituri totale   
  
- II. Natura cheltuielilor 

 
 
 
 

  

 
 
 

  

4. Administrează unități 
de asistență socială care 
se adresează 
beneficiarilor din 
municipiul Timișoara 

Cererea de solicitare –  
Cap. II pct. 4 din 

   

Fişa tehnică privind unitatea 
de asistenţă socială –Pct. 5  

   

5.1. Persoanele asistate sunt 
rezidente în localitatea ........ 

   

5.2. Număr persoane asistate    
 5.3.Criterii selecționare 

persoane asistate .......... 
   

(6) Se bifează. 
(7) Este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU. 
Rezultatul etapei (8): 
(8) Se bifează. 
Asociaţia/Fundaţia îndeplineşte condiţiile de eligibilitate, procesul de evaluare continuă. [] 
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Asociaţia/Fundaţia nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate, procesul de evaluare este sistat. [] 

 

Membrii comisiei (numele și 
prenumele) 

Semnătura Data 

   
   
  
   
 
Etapa 4 - Verificarea tehnică 
Evaluarea îndeplinirii condiţiilor legale pentru acordarea serviciilor de asistenţă socială 
Prezenta etapă a grilei de evaluare se întocmeşte pentru fiecare unitate de asistenţă socială a 
asociaţiei/fundaţiei evaluate. 
Unitatea de asistenţă socială .........................................................., sediul ................................... 
Numărul de beneficiari pentru care se solicită subvenţia .............................................................. 

Condiția Documentul analizat Rezultatul 
verificării (9) 

Observații (10) 

DA NU 
1. Se încadrează în liniile 
de subvenţionare 
prioritare 

Fişa tehnică , pct.1 
Liniile prioritare din HCLMT 
101/2016 

   

2. Pentru acordarea 
serviciilor de asistenţă 
socială sunt utilizate şi alte 
resurse 

Fişa tehnică şi bugetul unităţii 
de asistenţă 
socială 

   

(9) Se bifează. 
(10) Este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU. 
Rezultatul etapei(11): 
(11) Se bifează. 
Serviciile de asistenţă socială sunt acordate cu îndeplinirea condiţiilor legale;  

- se solicită serviciilor, compartimentelor  din structura sau subordinea Direcției de Asistență 
Socială Comunitară Timișoara, care furnizează servicii sociale de același tip cu serviciile 
pentru care se solicită subvenție, Raportul privind oportunitatea acordării subvenţiei în două 
exemplare.[] 

Serviciile de asistenţă socială nu sunt acordate cu îndeplinirea condiţiilor legale: 
-  nu se solicită Raportul privind oportunitatea acordării subvenţiei. [] 

 
Membrii comisiei (numele și prenumele) Semnătura Data 

   
   
   
   
 
Etapa 5 - Evaluarea de teren 
Rezultatul raportului de oportunitate este întocmit în două exemplare, unul pentru Comisia de 
Evaluare și selecționare și unul pentru solicitantul subvenției.  (12) 
(12) Se bifează. 
Prezenta etapă a grilei de evaluare se întocmeşte pentru fiecare unitate de asistenţă socială a 
asociaţiei/fundaţiei evaluate. 

- Raportul de oportunitate este favorabil acordării subvenţiei,fiind propusă oportunitatea 
acordării subvenției pentru unitatea de asistență socială pentru un număr de .................. 
persoane asistate pe lună, urmând să subvenția ce urmează să fie acordată în anul 2017 să fie 
de ................., drept pentru care procesul de evaluare continuă. [] 
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- Raportul de oportunitate nu este favorabil acordării subvenţiei, procesul de evaluare este sistat. 
[] 

 
Membrii comisiei (numele și prenumele) Semnătura Data 

   
   
   
   
 
 
Etapa 6 - Evaluarea criteriilor prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Legii 34/1998 
 

 
Criterii de evaluare și selecționare 

Punctaj 
maxim, 

cf.  

Punctaj 
acordat  

de către membrii comisiei,  
6.1. Justificarea unităţii de asistenţă socială pentru care se 
solicită subvenția în raport cu necesităţile şi priorităţile de 
asistenţă socială ale comunităţii 

30     

6.2. Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă 
socială din totalul cheltuielilor asociației/fundației pe 
ultimele 12 luni 

15     

6.3. Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență 
socială din totalul veniturilor asociației/fundației pe 
ultimele 12 luni. 

15     

6.4. Resurse materiale şi umane adecvate acordării 
serviciilor de asistenţă socială 

30     

6.5. Valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de 
întreţinere în unitatea de asistenţă socială şi subvenţia 
lunară solicitată pentru acea unitate de asistenţă socială 

10     

Semnătură      

Media aritmetica a punctajului pe criteriu   

 
 
 
REZULTATUL APLICĂRII CRITERIILOR DE EVALUARE 
 
Nr.crt. Criteriul Punctaj acordat 

6.1.  Justificarea unităţii de asistenţă socială pentru care se solicită 
subvenția în raport cu necesităţile şi priorităţile de asistenţă 
socială ale comunităţii. 

 

6.2.  Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din 
totalul cheltuielilor asociației/fundației pe ultimele 12 luni 

 

6.3  Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din 
totalul veniturilor asociației/fundației pe ultimele 12 luni. 

 

6.4.  Resurse materiale şi umane adecvate acordării serviciilor de 
asistenţă socială 

 

6.5.  Valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de întreţinere în 
unitatea de asistenţă socială şi subvenţia lunară solicitată 
pentru acea unitate de asistenţă socială 

 

                                                                        PUNCTAJ FINAL  
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Etapa 7 - Stabilirea numărului mediu lunar de persoane asistate în unitatea de asistenţă socială 
pentru care se propune acordarea subvenţiei  
 
 Număr 
1 Număr de persoane pentru care asociaţia/fundaţia solicită subvenţia  
2 Număr de persoane propuse în Raportul de oportunitate  
3. PROPUNEREA COMISIEI  
 
(13) Dacă este cazul. 
Justificarea propunerii comisiei: ...................................... 
 
Etapa 8 - Stabilirea sumei reprezentând subvenţia care se propune a fi acordată unităţii de 
asistenţă socială 
 
 Suma  
1 Subvenţia solicitată de asociaţie/fundaţie (lei/an)  
2 Subvenţia propusă în Raportul de oportunitate (lei/an)  
3. PROPUNEREA COMISIEI (lei/persoană/lună)  

(lei/an)  
 
Justificarea propunerii comisiei: ...................................... 
 

Membrii comisiei (numele și prenumele) Semnătura Data 
   
   
   
   
 
 
 
Nota: 

- Procesul de evaluare poate fi sistat în oricare dintre etape dacă nu sunt îndeplinite 
cerințele aferente etapei respective. 

 
 
 
 
 
Director executiv,       Director executiv-adjunct 
Maria Stoianov                      Gabriela-Cristina Curuț 
 
 
 

Coordonator, 
Esztero Emese 
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Criterii de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor 
care solicită acordarea subvențiilor din bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Timișoara, 
conform normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor 
subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează 

unităţi de asistenţă socială din 21.11.2001 
 

Evaluarea și selecționarea asociaţiilor şi fundaţiilor se realizează de către Comisia de Evaluare și 
selecționare (denumită în continuare Comisie), constituite la nivelul consiliului local. 
Componența și modul de organizare și de funcționare a Comisiei se stabilesc prin hotărâre a 
consiliului local.  

I. Evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor se realizează în baza următoarelor 
criterii:  

a) justificarea unităţii de asistenţă socială pentru care se solicită subvenţia, în raport cu necesităţile şi 
priorităţile de asistenţă socială ale comunităţii;  

b) ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul cheltuielilor asociației/fundației 
pe ultimele 12 luni; 

b¹) ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul veniturilor asociației/fundației pe 
ultimele 12 luni. 

c) resursele materiale şi umane adecvate acordării serviciilor de asistenţă socială;  

d) valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de întreţinere în unitatea de asistenţă socială şi 
subvenţia lunară solicitată pentru acea unitate de asistenţă socială;  

II. Pentru fiecare dintre criteriile de evaluare şi selecţionare prevăzute, Comisia acordă 
următorul punctaj:  

a) pentru justificarea unităţii de asistenţă socială pentru care se solicită subvenţia, în raport cu 
necesităţile şi priorităţile de asistenţă socială ale comunităţii, maximum 30 puncte;  

b) pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul cheltuielilor 
asociației/fundației pe ultimele 12 luni, se acordă maximum 15 puncte, după cum urmează:  

                 - pentru intervalul de valori cuprinse între 0%-50% se acordă 0 puncte;  

                 - pentru intervalul de valori cuprinse între 50%-75% se acordă 10 puncte;  

       - pentru intervalul de valori cuprinse între 75%-100% se acordă 15 puncte;  

                 - pentru intervalul de valori peste 100% se acordă 0 puncte; 

b¹). pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul veniturilor 
asociației/fundației,  în ultimele 12 luni, se acordă maximum 15 puncte, după cum urmează: 
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     - pentru intervalul de valori cuprinse între 0%-50% se acordă 0 puncte;  

                 - pentru intervalul de valori cuprinse între 50%-75% se acordă 10 puncte;  

       - pentru intervalul de valori cuprinse între 75%-100% se acordă 15 puncte;  

                 - pentru intervalul de valori peste 100% se acordă 0 puncte; 

 

 c) pentru resursele materiale şi umane adecvate tipurilor de servicii de asistenţă socială, se acordă  
maximum 30 de puncte;  

d) pentru nivelul raportului dintre cheltuielile lunare de întreţinere în unitatea de asistenţă socială şi 
subvenţia lunară solicitată pentru acea unitate de asistenţă socială, se acordă maximum 10 puncte, 
după cum urmează:  

               - pentru intervalul de valori 1-4 se acordă 5 puncte;  

               - pentru intervalul de valori 4,1-7 se acordă 7 puncte;  

              - pentru intervalul de valori peste 7 se acordă 10 puncte;  

III. Formulele de calcul pentru criteriile de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor, sunt 
următoarele:  

1.Formula de calcul pentru criteriul prevăzut la pct.II litera b) este următoarea: (valoarea cheltuielilor 
prevăzute la pct. II.3 din cererea de solicitare a subvenţiei, prevăzută în anexa nr. 1 la normele 
metodologice/valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. II.3¹ din cererea de solicitare a subvenţiei) x 100.  

2.Formula de calcul pentru criteriul prevăzut la pct.II lit. b¹) este următoarea: (valoarea cheltuielilor 
prevăzute la pct. II.3 din cererea de solicitare a subvenţiei, prevăzută în anexa nr. 1 la normele 
metodologice/valoarea veniturilor prevăzute la pct. II.2 din cererea de solicitare a subvenţiei) x 100.  

3.Formula de calcul pentru raportul prevăzut la lit. d) 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). 

III.  Asociaţiile sau fundaţiile pot primi subvenţie numai pentru unităţile de asistenţă socială 
care, după aplicarea Grilei de evaluare, realizează cel puţin 60 de puncte. Selecţia unităţilor de 
asistenţă socială care realizează cel puţin 60 de puncte se face în limita bugetului aprobat.  

1. Departajarea unităților de asistență socială cu același punctaj, în vederea încadrării în bugetul 
aprobat, se realizează prin aplicarea criteriilor prevăzute la art.8, alin.(3) din Norma 
metodologică de aplicare a Legii 34/1998 aprobată prin HG 725/2016, si anume: 

a) categoria de servicii sociale în care se încadrează unitatea de asistență socială;  
b) categoria de persoane beneficiare;  

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

2.1.centre rezidențiale, 
2.2.unități de îngrijire la domiciliu; 
2.3. centre de zi; 
2.4. cantine sociale;  
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3. Ordinea de priorități aplicabilă criteriului prevăzut la lit.b) este următoarea: 

3.1.persoane vârstnice 
3.2.copil și familie, cu excepția copilului pentru care s-a instituit o măsură de protecție 
specială, inclusiv victime ale violenței în familie; 
3.3. persoane cu dizabilități;  
3.4. persoane fără adăpost; 
3.5. copilul pentru care s-a instituit o măsură de protecție specială;  
3.6. persoane dependente de consumul de alcool și alte droguri; 
3.7. alte persoane aflate în dificultate. Criteriul de departajare prevăzut la lit.b nu se aplică în 
cazul cantinelor sociale. 
 

IV. Asociațiile și fundațiile selecționate, precum și nivelul subvențiilor ce urmează să fie acordate sunt 
aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local. Rezultatul selecției, motivat în cazul neacordării 
subvenției, se comunică în scris (prin poștă, fax sau e-mail) asociațiilor și fundațiilor în termen de 3 
zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii consiliului local.  

 
 
Director executiv,       Director executiv-adjunct 
Maria Stoianov                      Gabriela-Cristina Curuț 
 
 
 

Coordonator, 
Esztero Emese 

 
 
 
 
 
 

 

 


