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RAPORT INTERMEDIAR
privind proiectele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și punctajul minim
necesar pentru acordarea finanțării și a celor neeligibile sau care nu îndeplinesc
punctajul minim necesar pentru acordarea finanțării în domeniul asistenței sociale

Procedura de selecţie şi evaluare a programelor şi proiectelor depuse de asociaţiile şi
fundaţiile, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială de interes
judeţean, s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii
nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor care înfiinţează
şi administrează unităţi de asistenţă socială, ale Hotărârii Guvernului nr.1153/2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998,
cu modificările ulterioare.
Astfel, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat prin Hotărârea nr.51/31.03.2020
componența comisiilor de evaluare și selecționare a proiectelor și documentațiilor
depuse în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul
general al Județului Mureș, în anul 2020, în domeniile cultură, culte, sport, activități
de tineret și asistență socială.
Totodată, prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr.228/11.03.2020
privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea programului anual de acordare a
finanțărilor nerambursabile din bugetul public al județului Mureș, pentru anul 2020,
aprobat prin Hotărârea nr.23 din 20.02.2020 a Consiliului Județean Mureș, pentru
domeniile: cultură, culte, sport și asistență socială, a fost aprobat Regulamentul de
acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul
2020 pentru activităţi non-profit de interes judeţean, în baza căruia și-a desfășurat
activitatea comisia de selecție și evaluare.
În vederea finanţării nerambursabile a asociaţiilor, fundaţiilor române cu personalitate
juridică, care înființează şi administrează unități de asistență socială și desfășoară
activități nonprofit, menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public
general, regional sau local, care inițiază și organizează programe, proiecte în
domeniul asistenţei sociale, Consiliul Județean Mureș a aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Mureș nr.23/20.02.2020 suma de 800.000 lei, din care: 300.000 lei
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pentru programe/proiecte/acţiuni din domeniul îngrijire la domiciliu şi 500.000 lei
pentru programe/proiecte/acţiuni din domeniul îngrijire şi asistenţă acordate în
centre de zi și rezidențiale.
În conformitate cu prevederile art.6 din Regulamentul de acordare a finanţărilor
nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2020 pentru activităţi
non-profit de interes judeţean, toate solicitările de finanţare nerambursabilă au fost
depuse în termen, respectiv data de 15.04.2020.
Astfel, din totalul de 31 proiecte depuse, un număr de 30 au fost selectate și supuse
evaluării, iar un proiect a fost respins deoarece Fundația Transilvană Alpha a depus 3
proiecte, or Ghidul solicitantului prevede la Cap.1, punctul 1.3. că un beneficiar nu
poate contracta mai mult de două finanțări nerambursabile în decursul unui an, pentru
același domeniu.
Lista proiectelor admise – care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și punctajul minim
necesar pentru acordarea finanțării și lista proiectelor respinse – depuse peste
termenul limită, cele neeligibile (aflate într-una din situațiile prevăzute la art.7 din
Regulament, ori care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în ghidurile
solicitantului) sau care nu îndeplinesc punctajul minim necesar pentru acordarea
finanțării, se regăsesc în anexele 1 și 2 la prezentul raport intermediar, care fac parte
integrantă din acesta.
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