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Anexa nr. 2 

 

Evaluarea și selecționarea proiectelor depuse  în baza Legii nr. 34/1998, H.G. nr. 1153/2001 cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2019 

 

Nr. 

crt. 

Asociație/ 

Fundație 

Numărul de 

beneficiari 

și categoria 

asistată 

Categorii de cheltuieli Valoarea totală a proiectului Perioada 

pentru 

care 

se solicită 

subvenția 

de la 

bugetul 

local 

pentru 

anul 2019 

Nr. de beneficiari, perioada, 

categoria de cheltuieli și 

alocația bugetară propusă 

de la bugetul local pentru 

anul 2019 ianuarie - 

decembrie 

 

solicitate a fi 

acoperite de 

la bugetul local 

acoperite din 

bugetul fundației/ 

asociației 

Subvenția 

solicitată 

pentru anul 

2019, 

de la bugetul 

local, 

conform cererii  

Contribuția 

proprie al 

asociației/ 

fundației 

pentru 

anul 2019 

conform 

cererii 

1 Asociația Caritas Asistență 

Socială- Filiala 

Organizației Caritas Alba 

Iulia 

Centrul de zi pentru vârstnici 

”Maica Tereza” 

Licența de funcționare 

Seria LF nr. 0005150 

40  persoane 

vârstnice peste 65 

ani; defavorizați 

economic, social, 

medical 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli pentru 

carburanți necesari 

funcționării mijloacelor 

de transport 

- cheltuieli de întreținere 

și gospodărie (încălzire, 

iluminat, apă, canal, 

salubrizare, telefon, etc.) 

- cheltuieli de personal 

- cheltuieli  de 

întreținere și 

gospodărie: iluminat,  

apă, canal salubrizare 

și telefon, etc. 

- cheltuieli pentru  

carburanți 

- cheltuieli cu hrană 

84.000,00 

175,00 lei  

    persoană/lună 

60.020,00 ianuarie –  

decembrie 

40  persoane asistate;  

 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli pentru carburanți 

necesari funcționării 

mijloacelor de transport 

- cheltuieli de întreținere   

(încălzire, iluminat, apă, canal, 

salubrizare, telefon, etc.) 

 

40  pers. x 12 luni x 175,00 lei  

84.000,00  lei 

 

2 Asociația Hifa România  

Să construim poduri 

(Building Bridges) –  

Centru de zi 

Licență de funcționare  

Seria LF nr. 0008126 

35 persoane adulte 

cu dizabilități și 

familiile lor 

- cheltuieli de personal 

- cheltuieli cu hrană 

- cheltuieli pentru  

carburanți necesari 

funcționării mijloacelor 

de transport 

- cheltuieli de întreținere și 

gospodărie (încălzire, 

iluminat, apă, canal, 

salubrizare, telefon, etc.) 

 

 

- cheltuieli de personal 

- cheltuieli cu hrană 

- cheltuieli pentru 

carburanți necesari 

funcționării mijloacelor 

de transport 

cheltuieli de întreținere 

și gospodărie 

(încălzire, iluminat, 

apă, canal, salubrizare, 

telefon, etc.) 

73.500,00 

175 lei/ 

persoană/lună 

240.000,00 ianuarie –  

decembrie 

35 persoane asistate; 

- cheltuieli de personal 

- cheltuieli cu hrană 

- cheltuieli pentru carburanți   

necesari funcționării 

mijloacelor de transport 

- cheltuieli de întreținere și 

gospodărie (încălzire, 

iluminat, apă, canal, 

salubrizare, telefon, etc.) 

 

  35 pers. x 12 luni x 175,00 lei 

  73.500,00  lei  
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3 Fundația Rheum - Care 

Centru de zi de asistență și 

recuperare pentru persoane 

vârstnice (8810 CZ-V-I) 

Licența de funcționare 

Seria LF nr. 0008144 

40 persoane 

vârstnice cu 

deficiențe, 

dizabilități neuro-

motorii cu venituri 

scăzute 

- cheltuieli de personal   

- cheltuieli de întreținere 

( iluminat, apă, canal, 

salubrizare, telefon, etc.) 

 

 

 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli de 

întreținere ( iluminat, 

apă, canal, salubrizare, 

telefon, etc.) 

- cheltuieli cu materiale 

sanitare și de curățenie 

pentru beneficiari  

- alte cheltuieli 

84.000,00 

175,00lei/ 

persoană/lună 

168.600,00 ianuarie –  

decembrie 

40 persoane asistate 

 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli de întreținere         

( iluminat, apă, canal, 

salubrizare, telefon, etc.) 

 

  40 pers. x 12 luni x 175,00 lei 

84.000,00  lei 

4 Fundația Creștină Rhema 

Centru de îngrijire și 

asistență  ”Iona” 

Licența de funcționare  

Seria LF nr. 0000170 

10 persoane asistate: 

copii și tineri 

seropozitivi HIV 

SIDA care au fost 

abandonați în 

clinica de boli 

infecțioase  

- cheltuieli cu materiale 

didactice pentru 

persoanele asistate  

- cheltuieli cu obiecte de 

inventar de mică valoare 

sau scurtă durată și 

echipament pentru 

persoanele asistate  

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli cu hrană 

pentru beneficiari 

- cheltuieli de 

întreținere 

- cheltuieli cu materiale 

didactice, materiale 

sanitare și de curățenie 

- cheltuieli de 

transport, carburanți și 

lubrifianți  

30.000,00 

250,00 lei /  

persoană/lună 

279.600.00 ianuarie –  

decembrie 

10 persoane asistate 

 

- cheltuieli cu materiale 

didactice pentru persoanele 

asistate  

- cheltuieli cu obiecte de 

inventar de mică valoare sau 

scurtă durată și echipament 

pentru persoanele asistate 

 

 10  pers. x 12  luni x 250,00 lei 

30.000,00 lei  

5 Fundația Creștină Rhema 

Centrul de zi pentru copii 

aflați în situație de risc de 

separare de părinți – Ioana 

(8891 CZ-C-II) 

Licența de funcționare  

Seria LF nr. 0000430 

 

24 persoane asistate: 

copii (3-7 ani) 

proveniți din mediu 

precar, sub nivelul 

minim de trai, 

familiile de 

proveniență sunt de 

etnie romă, cu 

domiciliul în Tîrgu 

Mureș 

- cheltuieli de personal   

- cheltuieli cu materiale 

didactice pentru 

persoanele asistate 

- cheltuieli cu obiecte de 

inventar de mică valoare 

sau scurtă durată 

 

 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli cu hrană, 

prepararea și încălzirea 

hranei pentru 

persoanele asistate 

- cheltuieli de 

întreținere ( iluminat, 

apă, canal, salubrizare, 

telefon, etc.) 

- cheltuieli cu materiale 

pt. curățenie și sanitare 

pt. persoanele asistate 

- cheltuieli de 

transport,  carburanți și 

lubrifianți  

50.400,00 

175 lei/ 

persoană/lună 

100.000.00 ianuarie –  

decembrie 

24 persoane asistate  

 

- cheltuieli de personal   

- cheltuieli cu materiale 

didactice pentru persoanele 

asistate 

- cheltuieli cu obiecte de 

inventar de mică valoare sau 

scurtă durată 

 

  24 pers.  x 12 luni x 175,00 lei 

 50.400,00  lei 
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6 Fundația Mâini Dibace  

Centrul de zi pentru 

persoane adulte cu 

dizabilități  

Licența de funcționare 

Seria LF nr. 0000497 

 

29 persoane asistate: 

persoane cu 

dizabilitate mintală, 

locomotor sau cu 

polihandicap 

- cheltuieli de personal   

- cheltuieli pentru 

carburanți necesari 

funcționării mijloacelor 

de transport 

-cheltuieli de întreținere 

și gospodărie ( încălzire, 

iluminat, apă, canal, 

salubrizare, poștă, 

telefon , etc.) 

- cheltuieli de personal   

- cheltuieli pentru 

carburanți necesari 

funcționării mijloacelor 

de transport 

-cheltuieli de 

întreținere și 

gospodărie ( încălzire, 

iluminat, apă, canal, 

salubrizare, poștă, 

telefon , etc.) 

60.900,00 

175 lei / 

persoană/lună 

193.600,00 ianuarie –  

decembrie 

29  persoane asistate: 

 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli pentru carburanți 

necesari funcționării 

mijloacelor de transport 

-cheltuieli de întreținere și 

gospodărie ( încălzire, 

iluminat, apă, canal, 

salubrizare, poștă, telefon , 

etc.) 

 

29 pers. x 12 luni x 175,00 lei 

60.900,00 lei 

7 Fundația Unitarcoop 

Serviciul de îngrijire la 

domiciliu a persoanelor 

vârstnice 

Licența de funcționare 

Seria LF nr. 0008121 

40  persoane 

vârstnice rămase 

singure sau 

imobilizate 

temporar sau 

definitiv 

- cheltuieli de personal   

- cheltuieli cu hrana 

pentru persoanele 

asistate 

 

 

-cheltuieli de personal 

- cheltuieli pentru  

carburanți 

- cheltuieli de întreținere 

și gospodărie: 

iluminat,  apă, canal 

salubrizare și telefon, 

etc. 
 

 

57.600,00 

120,00 lei  

/persoană/ 

lună 

47.800,00 ianuarie –  

decembrie 

40  persoane asistate;  

 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli cu hrana pentru 

persoanele asistate 

 

 40 pers. x 12 luni x 120,00 lei  

57.600,00  lei 

8 Asociația Hifa România  

Servicii sociale de îngrijire 

la domiciliu pentru persoane 

adulte cu dizabilități, boli 

cronice și a familiilor lor 

(8810 ID-I) 

Licența de funcționare 

Seria LF nr. 0001403 

54 persoane  cu 

dizabilități sau cu 

boli cronice, 

dependente socio-

medical 

- cheltuieli de personal 

- cheltuieli cu hrana 

pentru persoanele 

asistate 

- cheltuieli pentru 

carburanți necesari 

funcționării mijloacelor 

de transport 

- cheltuieli de întreținere 

și gospodărie (încălzire, 

iluminat, apă, canal, 

salubrizare, poștă, 

telefon ,etc.) 

 

- cheltuieli de personal 

- cheltuieli cu hrana 

pentru persoanele 

asistate 

- cheltuieli pentru 

carburanți necesari 

funcționării mijloacelor 

de transport 

- cheltuieli de 

întreținere și 

gospodărie ( încălzire, 

iluminat, apă, canal, 

salubrizare, poștă, 

telefon , etc.) 

77.760,00 

120 lei/ 

persoană/lună 

236.240,00 ianuarie –  

decembrie 

54 persoane asistate; 

 

- cheltuieli de personal 

- cheltuieli cu hrana pentru 

persoanele asistate 

- cheltuieli pentru carburanți 

necesari funcționării 

mijloacelor de transport 

cheltuieli de întreținere și 

gospodărie ( încălzire, 

iluminat, apă, canal, 

salubrizare, poștă, telefon , 

etc.) 

 

    54 pers x 12 luni x 120,00 lei 

    77.760,00  lei 
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9 Fundația Talentum  

Centru de consiliere și 

sprijin pentru părinți și copii 

Licența de funcționare 

Seria LF nr. 0008117 

45 copii și tineri cu 

capacități 

intelectuale bune, 

copii talentați, 

neglijați, familii 

aflate în dificultate 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli cu hrană 

pentru beneficiari  

- cheltuieli de întreținere 

și gospodărie (încălzire, 

iluminat, apă, canal, 

salubrizare, poștă, 

telefon, etc.) 

 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli cu hrană 

pentru beneficiari  

- cheltuieli de 

întreținere și 

gospodărie (încălzire, 

iluminat, apă, canal, 

salubrizare, poștă, 

telefon ,etc.) 

 

94.500,00 

175,00lei/ 

persoană/lună 

66.620,00 ianuarie –  

decembrie 

45  persoane asistate 

 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli cu hrană pentru 

beneficiari  

- cheltuieli de întreținere și 

gospodărie (încălzire, 

iluminat, apă, canal, 

salubrizare, poștă, telefon, 

etc.) 

 

  45 pers. x 12 luni x 175,00 lei 

94.500,00  lei 

10 Fundația Creștină 

Diakonia 

Serviciul de asistență și 

îngrijire la domiciliu pentru 

persoane vârstnice 

Licența de funcționare 

Seria LF nr. 0000097 

70  persoane 

vârstnice cu 

probleme materiale 

și financiare, 

neajutorate cu stare 

psihică deteriorată  

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli cu hrană 

pentru beneficiari 

- cheltuieli cu materiale 

sanitare pentru  

persoanele asistate 

- cheltuieli cu materiale 

de curățenie pentru 

persoanele asistate  

 

 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli cu materiale 

didactice și de 

curățenie pentru 

persoanele atestate  

- cheltuieli de 

întreținere 

- cheltuieli cu obiecte 

de inventar de mică 

valoare 

- cheltuieli de transport 

și carburanți pentru 

persoanele asistate  

 

100.800,00 

120,00/lei/ 

persoană/luna 

352.800,00 ianuarie –  

decembrie 

70  persoane asistate  

 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli cu hrană pentru 

beneficiari 

- cheltuieli cu materiale 

sanitare pentru  persoanele 

asistate 

 - cheltuieli cu materiale de 

curățenie pentru persoanele 

asistate  

 

  70 pers. x 12 luni x 120,00  lei 

100.800,00  lei 

 

11 Fundația Transilvană 

Alpha 

Centru de zi pentru tineri și 

adulți cu dizabilități – 

dezvoltarea deprinderilor de 

viață independentă ”Atrium” 

(8899 CZ-D-I) 

Licența de funcționare 

Seria LF nr. 0008136 

26 persoane asistate, 

tineri și adulți cu 

dizabilități   

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli de întreținere 

și gospodărie (iluminat, 

apă, canal, salubrizare, 

telefon, etc.) 

 

 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli cu hrană 

pentru beneficiari 

- cheltuieli de 

întreținere și 

gospodărie (iluminat, 

apă, canal, salubrizare, 

telefon, etc.) 

 

 

54.600,00 

175,00 lei/ 

persoana / luna 

 

105.400,00 ianuarie –  

decembrie 

26  persoane asistate  

 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli de întreținere și 

gospodărie (iluminat, apă, 

canal, salubrizare, telefon, 

etc.) 

 

26 pers. x 12 luni x 175,00 

54.600,00  lei 
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12 Fundația de Ecologie 

Umană ”Oasis” 

Centrul de zi ”Brândușa” 

(8810 CZ-V-I) 

Licență de funcționare  

Seria LF nr. 0005860 

30 persoane 

vârstnice cu 

posibilități materiale 

reduse 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli cu hrană 

pentru beneficiari 

- cheltuieli de întreținere 

și gospodărie (iluminat, 

apă, canal, salubrizare, 

telefon, etc.) 

 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli cu hrană 

pentru beneficiari 

- cheltuieli de 

întreținere și 

gospodărie (iluminat, 

apă, canal, salubrizare, 

telefon, etc.) 

 

60.908,00 

169,18 lei/ 

persoana/luna 

11.800,00 ianuarie –  

decembrie 

30 persoane vârstnice  

 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli cu hrană pentru 

beneficiari 

- cheltuieli de întreținere și 

gospodărie (iluminat, apă, 

canal, salubrizare, telefon, 

etc.) 

 

30  pers. x 12 luni x 169,00 

60.840,00  lei 

13 Fundația Cezara Codruța 

Marica  

Centrul de zi Cezara pentru 

persoane adulte cu 

dizabilități 

(8899 CZ-D-I) 

 

12 persoane adulte 

cu dizabilități 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli pentru 

carburanți necesari 

funcționării mijloacelor 

de transport 

- cheltuieli de întreținere 

și gospodărie (iluminat, 

apă, canal, salubrizare, 

telefon, etc.) 

 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli pentru 

carburanți necesari 

funcționării mijloacelor 

de transport 

- cheltuieli de 

întreținere și 

gospodărie (iluminat, 

apă, canal, salubrizare, 

telefon, etc.) 

cheltuieli cu hrană 

pentru beneficiari 

40.000,00 130.000,00 ianuarie –  

decembrie 

12 persoane adulte cu 

dizabilități 

 

Nu sa respectat data-limită 

de depunere a documentației 

de solicitare a subvenției 

pentru anul 2019 conform 

art.3 din HG. nr. 1153/2001  
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