ANEXA NR. 2
La H.C.L.S 6 Nr. _________/__________

GRILA DE EVALUARE
a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează
unități de asistență socială care pot primi subvenții din bugetul local

Denumirea asociaţiei/fundaţiei solicitante :________________________________________
Adresa_____________________________________________________________________
Persoana de contact___________________________________________________________
E-mail_____________________________

Fax___________________________

Telefon____________________________

Etapa 1
Verificarea respectării termenului de depunere a documentaţiei:
Nr. ______________/data înregistrare__________________
Rezultatul etapei 1:
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
Semnătura

Data

(nume şi prenume)

1

Etapa 2:
Verificareacomponenţeidocumentaţiei de solicitare a subvenţiei:
Rezultatulverificării
Tipuldocumentului

Observaţii
da

a

b
c
d

nu

Cererea de solicitare a subvenţiei,
conform modeluluiprevăzutînanexa 1
la Normelemetodologice de aplicare a
Legii
nr.34/1998
aprobateprinHotărâreaGuvernului
nr.725/2016
Ultimulbilanţcontabil, înregistrat la
Direcţiafinanţelorpublice
Balanţacontabilă de verificare din
lunaanterioarătermenului de depunere
a documentaţiei
Certificat de atestarefiscală

Rezultatul etapei 2:

Procesul de evaluare continuă pentru următoarele unităţi de asistenţă socială:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Documentaţia este incompletă, procesul de evaluare este sistat pentru următoarele
unităţi de asistenţă socială:
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Membrii comisiei
Semnătura

Data

(nume şi prenume)

2

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

Condiţia

Documentulanalizat

- Este persoanăjuridicăromână
de dreptprivat,
fărăscoppatrimonial,
constituită,
acreditatăşilicenţiatăsăacordese
1 rviciisociale, potrivitlegii
.

Certificatul de înscriere în
Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor

Rezultatulverif
Observ
icării
aţii
da
nu

Certificatul de acreditare
Licenţa
de
funcţionarepentruserviciiles
ocialepentru
care
solicităsubvenţie

activitate
de Cap.III, pct.4 din cererea de
2 Are
care
se solicitare
. asistenţăsocială
adreseazăunorpersoaneasistate
Pct.5 din Fişa tehnică
din sectorul 6
privind unitatea de asistenţă
socială

Rezultatuletapei 3
Asociaţia /fundaţia îndeplineşte condiţiile de eligibilitate, procesul de evaluare
continuă

_________________________________________________________
Asociaţia/fundaţia îndeplineşte condiţiile de eligibilitate, procesul de evaluare este
sistat

_________________________________________________________

3

Membrii comisiei
Semnătura

Data

(nume şi prenume)

Evaluareaîndepliniriicondițiilorlegalepentruacordareaserviciilor de asistență social
(se întocmeștepentrufiecareunitate de asistență socialăaasociației/fundației evaluate).
Etapa 4

Unitatea de asistență socială____________________________________________________
Sediul_____________________________________________________________________
Numărul de beneficiaripentru care se solicit subvenție_______________________________

Documentulan
alizat

Condiţia

Rezultatulverifi
cării
da

Observ
aţii

nu

Se
încadreazăînliniile
de
1
subvenţionareprioritarăîndomeniulasistenţ Fişatehnică
.
eisociale
Activitatea
de
asistenţăsocială
2
desfăşoarăîntr-un spaţiuadecvatsau
.
domiciliulpersoanelorasistate

se
la Fişatehnică

3 Înacordareaserviciilorsuntrespectatestanda
. rdelegenerale de calitate

Fişatehnică

4

4 Pentru acordarea serv.de asist.socială sunt Fişa tehnică şi
bugetul unităţii
. utilizate şi alte resurse
de
asistenţă
socială

Rezultatul etapei 4
Serviciile de asistenţă socială sunt acordate cu îndeplinirea condiţiilor legale, se
întocmeşte raportul privind oportunitatea acordării subvenţiei

_____________________________________________________________
Serviciile de asistenţăsocială nu suntacordate cu îndeplinireacondiţiilorlegale.
Nu se întocmeşteraportulprivindoportunitateaacordăriisubvenţiei
_____________________________________________________________

Membrii comisiei
Semnătura

Data

(nume şi prenume)

Etapa 5
Rezultatulraportului de oportunitate
5

(Se întocmeştepentrufiecareunitate de asistenţăsocialăaasociaţiei/fundaţiei).
Raportul de oportunitate este favorabil acordării subvenţiei, procesul de evaluare
continuă.

Raportul de oportunitate nu este favorabil, procesul de evaluare este sistat.

Membrii comisiei
Semnătura

Data

(nume şi prenume)

Etapa 6
Evaluareînconformitate cu criteriileprevăzute la art.6 din Normelemetodologice la
Legea
nr.34/1998
aprobateprinHotărâreaGuvernului
nr.1153/2001,
cu
modificărileşicompletărileulterioare.
Se întocmeştepentrufiecareunitate de asistenţăsocialăaasociaţiei/fundaţiei evaluate.
6.1.Justificareaunităţii de asistenţăsocialăînraport cu necesităţileşipriorităţile de
asistenţăsocială ale comunităţii:
Indicatori

Punctaj
maxim

Punctajacordat/memb
ru

6

1. Justificareaunităţii de asistenţăsocialăesteprezentată cu
respectarea pct.3 din „Fişatehnicăprivindunitatea de
asistenţăsocială”

2

2.
Concordanţadintrenecesităţileşipriorităţile
asistenţăsocială
ale
comunităţiişiserviciile
asistenţăsocială ale comunităţii

5

de
de

3. Insuficienţa altor furnizori de servicii de asistenţă socială
în comunitate

3

Total:

10

Media aritmetică a punctajului pe criteriu.
6.2. Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială pentru care se solicită
subvenţia în raport cu celelalte activităţi desfăşurate de asociaţie/fundaţie:
Indicatori

Punctaj
maxim

1.Ponderea
cheltuielilor
cu
serviciile
de
asistenţăsocialăpentru care se solicităsubvenţiaînraport cu
celelalteactivităţidesfăşurate de asociaţie/fundaţie

10

2.
Proiectelederulateînultimile
12
luniurmărescdezvoltareaserviciilor de asistenţăsocială din
unităţile de asistenţăsocială

10

Total:

20

Punctajacordat/memb
ru

Media aritmetică a punctajului pe criteriu.
6.3.Resursematerialeşiumaneadecvatetipurilor de servicii de asistenţăsocială:
Indicatori

Punctaj
maxim

1.
Configuraţiaşiamenajareaspaţiuluisuntcorespunzătoaretipul
ui de serviciuacordat

5

2.Existădotărilenecesarefuncţionăriiunităţii
de
asistenţăsocială, înfuncţie de serviciulacordat (mijloace de
transport, mijloace de comunicare, etc).

10

3. Structurapersonalului care acordăserviciiesteadecvată ca
dimensiuneşicompetenţe (se analizeazădatele de prezentare
din fişatehnicăfaţă de structuraorientativă de personal
înunităţile de asistenţăsocială, aprobatăprin HG nr.539/2005
cu modificărileşicompletărileulterioare).

15

Punctajacordat/memb
ru

7

Total:

30

Media aritmetică a punctajului pe criteriu.

6.4. Valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de întreţinere în unitatea de asistenţă
socială şi subvenţia lunară solicitată pentru această unitate:
Punctaj Punctajacordat/memb
Indicatori
maxim
ru
1. Dateleprivindbugetul au fostcompletatecorespunzător

5

2.
Nivelulraportuluidintrecheltuielilelunare
de
întreţinereînunitatea
de
asistenţăsocialăşisubvenţialunarăsolicitatăpentruaceastăunit
ate

15

Total:

20

Media aritmetică a punctajului pe criteriu.

6.5.Existenţaprocedurilor de lucruîndomeniulserviciilor de asistenţăsocială
Indicatori

Punctaj
maxim

1.
Persoaneleasistatesuntselecţionatepebazaunorcriterii
concrete

4

2.
Suntutilizateinstrumente
de
lucrustandardizate
(anchetesociale,
planificare
de
caz,
planulindividualizatpentruacordareaserviciilorfişă
de
evaluare)

7

3. Există o procedurăprin care persoaneleasistateîşi pot
exprimanemulţumirileprivindserviciileprimite

3

4. Concordanţa dintre serviciile acordate şi criterii

6

Total:

20

Punctajacordat/memb
ru

Media aritmetică a punctajului pe criteriu.

REZULTATUL APLICĂRII CRITERIILOR:
CRITERIU DE EVALUARE

PUNCTAJ ACORDAT
8

1.Justificarea unităţii de asistenţăsocialăpentru care se
solicităsubvenţia, înraport cu priorităţileşinecesităţile
de asistenţăsocială a comunităţii
2. Pondereaserviciilor de asistenţăsocialăpentru care
se
solicităsubvenţiaînraport
cu
celelalteactivităţidesfăşurate
3. Resurselematerialeşiumaneadecvatetipurilor
servicii de asistenţăsocială

de

4.
Valoarearaportuluidintrecheltuielilelunare
de
întreţinereşisubvenţialunarăsolicitatăpentruaceaunitate
de asistenţăsocială
5.
Existenţaprocedurilor
lucruîndomeniulserviciilor de asistenţăsocială

de

PUNCTAJ FINAL
Notă: se acordăsubvenţiefundaţiilor care au întrunit minim 60 de puncte.
Membrii comisiei
Semnătura

Data

(nume şi prenume)

Etapa 7
Stabilireanumărului lunar de persoaneasistateînunitatea de asistenţăsocialăpentru care
se propuneacordareasubvenţiei:

Indicatori

Număr

Numărpersoanepentru care asociaţia/fundaţiasolicităsubvenţia
Numărpersoanepropuseînraportul de oportunitate

9

Propunereacomisiei

Etapa 8
Stabilireasumeireprezentândsubvenţia care se propune a fi acordatăunităţii de
asistenţăsocială:
Indicatori

Suma

1. Subvenţia solicitată de asociaţie/fundaţie (lei/an)
2. Subvenţia propusă în raportul de oportunitate (lei/an)
PROPUNEREA COMISIEI

Lei/persoană/lună
Lei/an

COMISIA DE EVALUARE ŞI SELECŢIONARE:
Membrii comisiei
Semnătura

Data

(nume şi prenume)

DIRECTOR GENERAL,
MARIUS LĂCĂTUȘ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

10

