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PROCEDURĂ DE ACORDARE A SUBVENȚIILOR 

beneficiarilor din cadrul proiectului  

„Să ne creștem copiii acasă! O alternativă la instituționalizare pentru județul Gorj”  

POCU/476/4/18/129141 

Cap. I. Dispoziții generale 

Prezenta Procedură de acordare a subvențiilor vizează prezentarea modalității de acordare a 

subvențiilor pentru participanții grupului țintă din cadrul proiectului „Să ne creștem copiii acasă! 

o alternativă la instituționalizare pentru județul Gorj”, POCU/476/4/18/129141, cofinanțat din 

Fondul Social European Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, POCU/476/4/18, 

Operațiunea compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 „Servicii sociale și socio-profesionale la  nivelul 

comunității pentru copii și tineri - regiunea mai puțin dezvoltată", respectiv 300 de subvenții 

pentru copii aflați în situație de risc de separare de familia lor, precum și 115 subvenții acordate 

familiilor care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului expus riscului.  

Aceasta se elaborează în conformitate cu activitatea 3. Dezvoltarea de programe de identificare 

și monitorizare a situațiilor de risc de separare de familie, subactivitatea A.3.2. Implementarea 

unor măsuri care vin în sprijinul dezinstituționalizării și al furnizării de servicii la nivelul 

comunității prin acordarea de sprijin financiar pentru prevenirea separării copilului de familia sa/ 

instituționalizare, ca parte integrantă a graficului activităților proiectului. 

Necesitatea acordării acestor subvenții este importantă în contextul furnizării sprijinului integrat 

pentru prevenirea separării copilului de familia sa. Sprijinul acordat își propune să le asigure 

copilului și familiei acestuia mijloacele elementare necesare pentru a întruni condițiile asigurării 

creșterii copilului într-un mediu familial sănătos, lipsit de grijile pentru asigurarea nevoilor 

sociale primare.  

Beneficiul acordării acestor subvenții, atât pentru copii cât și pentru familii, constă în scăderea 

numărului de copii aflați în dificultate pentru care se stabilește măsura de protecție în instituții 

de tip rezidențial, prin menținerea acestora în cadrul familiilor biologice. 

Documentele de referință utilizate/rezultate care stau la baza acestei Proceduri sunt 

următoarele: 

• Contractul de finanţare nr. 10092/11.05.2020 aferent proiectului ”Să ne creștem copiii 

acasă! O alternativă la instituționalizare pentru județul Gorj” - ID:129141, inclusiv anexele 

sale; 

• Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020; 

• Acordul de Parteneriat încheiat între Solicitant (FDSS) și FONPC la încheierea contractului 

de finanțare; 

• Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020; 
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• Strategia Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități 2014-2020 – 

proiectul are în vedere inclusiv categoria: Copii expuși riscului de separare de familie, care 

au dizabilități; 

• Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014 – 2020; 

• Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 

și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), 

precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și 

protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra 

confidențialității și comunicațiilor electronice), transpusă în legislația națională prin Legea 

nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în 

sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Enumerarea anterioară a actelor normative care reglementează prezenta Procedură nu este 

exhaustivă, putând fi completată, după caz, cu alte reglementări legislative aflate în vigoare, 

privind acordarea subvențiilor. 

Cap. II. Prezentare proiect 

Proiectul „Să ne creștem copiii acasă! o alternativă la instituționalizare pentru județul Gorj” a 

fost demarat pe 12 mai 2020 și este implementat de către Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Federația Organizațiilor Neguvernamentale 

pentru Copil – FONPC. 

Proiectul „Să ne creștem copiii acasă! o alternativă la instituționalizare pentru județul Gorj”, 

cu o durată de implementare de 32 luni, se derulează în județul Gorj.  

 Obiectivul general al proiectului constă în elaborarea unor măsuri inovative pentru 

prevenirea separării copilului de familie precum și dezvoltarea de servicii sociale 

alternative în județul Gorj. Astfel, proiectul vizează acțiuni de prevenire a separării 

copilului de familia sa și acordarea de sprijin material pentru 300 copii expuși riscului 

separării de familie, precum și asigurarea serviciilor de consiliere și sprijin pentru 100 de 

copii.  

Prin implementarea acestui proiect se urmărește și derularea de campanii de informare cu privire 

la drepturile copilului precum și promovarea egalității de șanse și nediscriminării în comunitățile 

din jud. Gorj, cu scopul de a crea și încuraja accesul la servicii sociale de calitate și specifice 

copiilor/familiilor aflați în situație de risc.  

Obiectivele specifice: 

 OS1. Creșterea gradului de conștientizare, a accesului și participării la acțiuni destinate 

promovării și respectării drepturilor copilului, precum şi la acțiunile de prevenire a 

separării copilului de familia sa, prin derularea campaniilor de informare în comunitate; 
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 OS2. Dezvoltarea de programe de identificare şi monitorizare a minim 300 de copii din 

comunitate, aflați în risc de separare de familie precum și servicii de acompaniere a 

copilului expus riscului și a familiei acestuia în vederea asigurării dreptului copilului la 

identitate, sănătate și educație;  

 OS3. Dezvoltarea unui centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii în comunitate 

destinat unui număr de minim 100 de copii, având ca scop asistarea părințiilor pentru a 

face față dificultăților psihosociale care afectează relațiile familiale, pentru dezvoltarea 

competențelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa și pentru 

sprijinirea copiilor atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora.  

 OS4. Creșterea nivelului de calitate a vieții copiilor și familiilor acestora din comunitate 

prin asigurarea unor instrumente de inovare socială respectiv acordarea de subvenții 

financiare pentru 300 de copii aflați în situație de risc și pentru 115 familii care se ocupă 

creșterea acestora în comunitate, în vederea prevenirii separării copilului de familie; 

Prevenirea separării copilului de familia sa are misiunea de a menține în cadrul familiilor naturale 

sau extinse copiii care sunt expuși riscului de separare. Astăzi, prevenirea separării copilului de 

familie se dovedește a fi o parte esențială a reformei sistemului de protecție a copilului din 

România. Prin urmare, sprijinul acordat familiilor pentru a putea avea grijă de propriii copii se 

arată a fi o direcție necesară și de neocolit.  

Este importantă dezvoltarea cu prioritate a serviciilor de prevenire, pentru că ele evită, în fond, 

acumularea problemelor și cronicizarea acestora. Acțiunile instituțiilor responsabile la nivel 

comunitar și intervențiile pe teren permit identificarea precoce a copiilor care sunt sub incidența 

unor riscuri de separare de familie, de abuz ori de nesiguranță (privind integritatea ori viața lor). 

Semnalarea acestor probleme este un prim pas înspre identificare unor soluții care să conducă la 

rezolvarea lor. 

Cap. III. Grup țintă 

Categoriile grup țintă din cadrul proiectului se definesc astfel: 

• Persoane de etnie romă: în cadrul acestei subcategorii se vor înregistra copii care aparțin 

minorității rome, care au domiciliul sau locuiesc în județul Gorj și care sunt în risc de 

separare de familie; 

• Persoane cu dizabilități: în cadrul acestei categorii se vor înregistra copii care posedă un 

certificat de persoană cu handicap, care au domiciliul sau locuiesc în județul Gorj și care 

sunt în risc de separare de familie; 

• Copii/elevi: în cadrul acestei categorii se vor înregistra beneficiarii ce nu au împlinit vârsta 

de 18 ani, care au domiciliul sau locuiesc în județul Gorj și care sunt în risc de separare de 

familie.  
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Cap. IV. Eligibilitate  

Subvențiile se acordă persoanelor din grupul țintă, beneficiari ai activităților proiectului mai sus 

menționat. Acordarea subvențiilor trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate din prezenta 

procedură, în conformitate cu prevederile legale: 

• Legislația națională și europeană aplicabilă; 

• HG 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operațiunilor finanțate din FEDR și FSE 2014-2020; 

• Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020;  

• Ghidul Solicitantului Condiții specifice; 

• Prevederile contractului de finanțare. 

 

Subvențiile se acordă unui număr de 300 copii aflați în situație de risc de separare de familia lor și 

unui număr de 115 familii care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului expus riscului. Aceștia 

vor participa la următoarele intervenții din cadrul proiectului: 

• A 3.1 – minim 300 copii identificați și monitorizați pentru prevenirea separării copilului de 

familia sa; 

• A 3.2 – 300 copii și 115 familii ale copiilor, care pot fi mame/tați/tutori/membri ai familiei 

care beneficiază de subvenții acordate în cadrul proiectului, pentru a preveni separarea 

copilului de familia sa, ca măsură inovativă de sprijin; 

 

Pentru acordarea subvențiilor sunt eligibile persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele 

criterii: 

• fac parte din grupul țintă al proiectului: conform cererii de finanțare aprobată; 

• participă la activitățile proiectului; 

• au dosarul complet cu actele care dovedesc apartenența la grupul țintă. 

 

Acordarea subvențiilor, pentru 300 de copii și 115 familii, care fac parte din grupul țintă, se va 

face după ce sunt parcurse următoarele etape: 

• Expertul grup țintă întocmește documentația de intrare în proiect; 

• Expertul prevenire separare (asistentul social) realizează evaluarea socială și 

identifică nevoia copilului/familiei; 

• Expertul prevenire separare (asistentul social) propune acordarea subvenției, 

raportată la nevoia copilului/familiei și întocmește planul de intervenție în cadrul 

proiectului (nevoia identificată). 

 

Acordarea subvențiilor se va face de către Experții sprijin financiar P (FONPC), care vor avea rolul 

de: 

• acordare a subvențiilor; 

• de cuantificare a valorii subvenției în funcție de nevoia identificată; 
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• de întocmire, împreună cu expertul prevenire separare, a Planului de acordare a 

subvenției; 

• de monitorizare a acordării subvenției; 

• de centralizarea documentelor rezultate (facturi, chitanțe, bonuri fiscale etc).  

Cap. V. Valoare subvenție 

În conformitate cu bugetul aprobat vor fi acordate subvenții numai persoanelor eligibile (copii și 

familii) din cadrul proiectului, astfel: 

a. Subvenții acordate pentru 300 copii, pentru o perioadă de maxim 6 luni, în sumă totală 

cuprinsă între minim 900 lei/ copil și maxim 9000 lei/copil, etapizat (o dată sau de mai 

multe ori), după caz și în funcție de nevoile identificate. Se va stabili individual, pentru 

fiecare copil în parte, pe baza evaluării și a planului de intervenție/acordare subvenție. 

Subvențiile pot include, în funcție de situație, una sau mai multe din următoarele categorii 

de ajutoare, dar fără a se limita la cele enumerate:  

• materiale igienico-sanitare (detergenți, săpun, praf de curățat, șampoane, 

dezinfectanți etc) pentru a îmbunătăți starea sanitară a gospodăriei şi a păstra igiena 

copiilor;  

• dispozitive medicale speciale (aparat auditiv, scaun cu rotile, ochelari etc.), trusă 

de prim ajutor care include medicamente utilizate în general pentru prim ajutor (care 

nu necesită prescripție medicală), termometre şi alte ustensile (ex. bandaje etc.) care 

să-i permită familiei să ofere primul ajutor copiilor;  

• produse alimentare – pentru a sprijini copiii să beneficieze de o alimentație 

adecvată; 

• produse de îmbrăcăminte – articole vestimentare, inclusiv uniforme școlare, 

încălțăminte adecvată vârstei, mărimii şi anotimpului etc; 

• rechizite;  

• tabere școlare, excursii școlare;  

• activități educaționale extracurriculare; 

• și altele. 

b. Subvenții acordate pentru 115 familii, pentru o perioadă de maxim 3 luni, în sumă totală 

cuprinsă între minim 2200 lei/ familie și maxim 10.000 lei/familie, etapizat (o dată sau 

de mai multe ori), după caz și în funcție de nevoile identificate, în vederea îmbunătățirii 

calității vieții familiilor copilului aflat în risc de sărăcie, în risc de separare de familia sa, a 

asigurării unui nivel de trai minimal, precum și un suport în scopul promovării incluziunii 

sociale și creșterii calității vieții acestui grup vulnerabil. Subvențiile pot include, în funcție 

de situație, una sau mai multe din următoarele categorii de ajutoare, dar fără a se limita 

la cele enumerate:  

• materiale pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit, cu scopul de a reduce 

pericolul pe care locuințele precare îl reprezintă pentru siguranța familiilor și a 

copiilor, cât și pentru a facilita îmbunătățirea stării de sănătate și a capacitații 

familiei de a crește copilul într-un mediu sănătos:  
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• materiale de construcții;  

• servicii privind reparația/reabilitarea acoperișului (care nu necesită autorizație de 

construcție), a ușilor, a ferestrelor;  

• igienizarea locuințelor (vopsea lavabilă);  

• izolare termică; tencuială și vopsitorie;  

• racordare la încălzire, la apă curentă etc;  

• amenajare cu mobilier de bază (de ex.: pat, birou, scaune, pătură, saltea etc.); 

• dotare cu obiecte electrocasnice (mașină de spălat, aragaz, frigider, ustensile de 

bucătărie etc.); 

• și altele.  

Cap. VI. Dosar acordare subvenție 

Experții sprijin financiar P (FONPC) vor completa Planul de acordare a subvenției (Anexa (a)/(b)), 

atât pentru copii, cât și pentru familii și vor întocmi documentația de acordare a subvenției 

pentru fiecare beneficiar în parte, respectiv:  

• Cererea de acordare a subvenției pentru copil/familie (Anexa 1); 

• Copie CI/BI beneficiar subvenție (adult), conform cu originalul; 

• Declarație pe proprie răspundere cu privire la acordarea subvenției pentru 

copil/familie (Anexa 2); 

• Consimțământ GDPR (Anexa 3); 

• Informare beneficiari privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date (Anexa 4); 

• Proces verbal cu persoanele propuse pentru acordarea subvenției beneficiarilor 

(Anexa 5); 

• Lista beneficiarilor propuși pentru a primi subvenție (Anexa 6). 

Documentația de acordare a subvenției va fi, ulterior completării ei de către beneficiari, înaintată 

comisiei de evaluare, care va fi compusă din 3 membri titulari și un membru supleant, numiți prin 

decizia reprezentantului legal FONPC (Anexa 7).  

Membrii titulari ai comisiei de evaluare sunt: 

• Coordonator tehnic P (FONPC); 

• Expert sprijin financiar P (FONPC); 

• Expert sprijin financiar P (FONPC); 

Membrii comisiei de evaluare vor analiza documentația de acordare a subvenției pentru fiecare 

beneficiar în parte (copil/ familie), urmând să emită o decizie cu lista persoanelor aprobate 

pentru acordarea subvenției.  

Ulterior emiterii acestei decizii, se vor completa de către beneficiarii de subvenții Contractul de 

acordare a subvenției pentru copil/familie (Anexa 9). 

Pentru fiecare beneficiar de subvenție se va realiza o documentație de acordare a subvenției care 

va conține: 

• Decizia comisiei de evaluare cu lista persoanelor aprobate pentru acordarea 

subvenției  pentru copil/familie (Anexa 8); 
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• Borderou de acordare a subvențiilor cu lista persoanelor eligibile la plata subvenției 

și sumele validate de către comisia de acordare a subvenției (Anexa 10); 

• Ordin de plată, rezultat în urma transferării subvenției în contul bancar deschis pe 

numele beneficiarului de subvenție (cu dublă semnătură în bancă - expert sprijin 

financiar și beneficiar), în copie conform cu originalul. 

Cap. VII. Modalitate de plată subvenție 

Plata subvenției se va face conform bugetului aprobat, prin virament în contul bancar deschis pe 

numele beneficiarului de subvenție. Contul bancar se va realiza cu dublă semnătură în bancă, 

respectiv expert sprijin financiar (P) și beneficiar. Suma alocată subvenției nu va putea fi extrasă 

fără prezența celor 2 persoane la bancă.  

Cap. VIII. Monitorizare subvenție 

În urma transferării sumelor de subvenție și achiziționării produselor/ materialelor/ serviciilor 

prevăzute în Planul de acordare a subvențiilor per copil/ familie, experții sprijin financiar P 

(FONPC) vor monitoriza subvenția acordată beneficiarilor, pe o perioadă de 6 luni, urmărind dacă 

a fost utilizată corect, dacă s-a respectat conformitatea produselor/ materialelor/ serviciilor 

achiziționate conform celor stabilite în Planul de acordare a subvenției și dacă utilizarea acestora 

s-a făcut în scopul stabilit inițial la momentul identificării nevoii de ajutor etc. 

În etapa de monitorizare se vor centralizarea documentele rezultate (facturi, chitanțe, bonuri 

fiscale etc.) și se vor elabora următoarele documente: 

• Raport de monitorizare lunară a subvenției per copil/familie (Anexa 11); 

• Raport global lunar de monitorizare a subvenției (x copii/ x familii) (Anexa 12); 

Pentru întâlnirile de lucru cu beneficiarii de subvenții se va completa documentul Raport întâlnire 

beneficiari (Anexa 13). 

Cap. IX. Aplicabilitate 
Prezenta procedură se aplică în cadrul proiectului „Să ne creștem copiii acasă! O alternativă la 

instituționalizare pentru județul Gorj”, POCU/476/4/18/129141.  

Subvențiile se acordă în baza Contractului de finanțare nr. 10092 din 11.05.2020/ 

POCU/476/4/18/129141, precum și în baza Codului Fiscal. Toate documentele de acordare a 

subvenției vor fi gestionate și arhivate conform prevederilor legale. 

Revizuire_Aprilie 2021: urmare implementării și aplicării în rândul beneficiarilor a documentelor 

aferente Procedurii, s-au adus mici completări, printre care s-au adăugat 2 Anexe noi, respectiv: 

Nota telefonică cu beneficiarii - Anexa (c) și Procesul verbal de predare-primire a subvenției 

către beneficiari - Anexa (d). 

Revizuire_Septembrie 2021: au fost introduse următoarele anexe: Plan de acordare a subvenției 

pentru copil_familie prin intermediul căruia s-a prelungit perioada de acordare a subvenției 

beneficiarilor din proiect, cât și un Act adițional de prelungire a perioadei contractului de 

acordare a subvenției beneficiarilor din proiect. 

Revizuire_Mai 2022: a fost actualizată Procedura de acordare a subvențiilor beneficiarilor din 

proiect în conformitate cu Actul Adițional nr.5. 
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Revizuire_August 2022: a fost revizuită Procedura de acordare a subvențiilor beneficiarilor din 

proiect în conformitate cu aprobarea Actului Adițional nr.5 și Actului Adițional nr. 6. 

 

Întocmit,                                                                                        Avizat, 

Expert sprijin financiar P (FONPC)                                                Coordonator tehnic P (FONPC) 

 

 

 

ANEXE – INSTRUMENTE DE LUCRU 
 

 

Anexa (a) 

Plan de acordare a subvenției pentru copil 

Nume și prenume ______________________________ 
Reprezentant legal copil _________________________ 
Adresa ________________________________________ 
Nr. Telefon copil/reprezentant legal ____________________________________ 
 

Nr. 
Crt. 

Obiective Perioa
da 

(luni) 

Resursele materiale de care are nevoie  Suma aprox. 
necesară 

1. Prevenirea separării 
copilului de familia sa 
 

 
x luni 

  

2. Monitorizarea situației 
materiale a copilului 

 
x luni 

Monitorizarea se va realiza prin vizite 
periodice la domiciliul copilului 
 

 

3. Frecvența acordării 
subvenției 

...... Subvenția se va acorda lunar sau în 2-3 
tranșe etc  

 

Semnătura părinte/tutore beneficiar 

________________________________ 

Data: _______________  

Experți sprijin financiar                                                                                                                                   
________________________ 

Avizat, 

Coordonator tehnic P  

______________________ 
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Anexa (b) 

Plan de acordare a subvenției pentru familie  

 

Nume și prenume ______________________________ 
Adresa _______________________________________ 
Nr. Telefon____________________________________ 
 

Nr. 
Crt. 

Obiective Perioada 
(luni) 

Resursele materiale de care are nevoie  Suma aprox. 
necesară 

1. Asigurarea 
resurselor 
materiale în 
vederea reintegrării 
în familie a 
copilului/copiilor 
 

 
x luni 

  

2. Monitorizarea 
situației materiale 
a familiei  

 
 
 

x luni 

  

3 Frecvența cu care 
va fi acordată 
subvenția 

   lunar Subvenția se va acorda lunar sau x transe  

 

Semnătura părinte/tutore beneficiar 

________________________________ 

Data: _______________  

Experți sprijin financiar                                                                                                                                   
________________________ 

Avizat, 

Coordonator tehnic P  

______________________ 
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Anexa 1 

CERERE DE ACORDARE A SUBVENȚIEI PENTRU COPIL/FAMILIE 
în cadrul proiectului 

”Să ne creștem copiii acasă! O alternativă la instituționalizare pentru județul Gorj” 
 

Subsemnatul (a), ____________________________________________, cod numeric personal (CNP) 

_________________________________, identificat/ă cu BI/CI, Seria _____________ Nr. 

_______________, domiciliat/ă/cu reședința în localitatea ___________________, Județul 

______________________, Strada ________________________, nr. ____, bl. _____, sc. _____, 

et._____, ap.______, în calitate de părinte/tutore al beneficiarului 

__________________________________ CNP _____________________________________ 

prin prezenta, solicit acordarea subvenției din cadrul subactivității A3.2 ”Implementarea unor 

măsuri care vin în sprijinul dezinstituționalizării şi al furnizării de servicii la nivelul comunității 

prin acordarea de sprijin financiar pentru prevenirea separării copilului de familia 

sa/instituționalizare”, din cadrul proiectului ”Să ne creștem copiii acasă! O alternativă la 

instituționalizare pentru județul Gorj”, COD SMIS 2014+: 129141. 

 

Subvenția este în valoare de ______________ lei.  

Menționez că îndeplinesc condițiile de eligibilitate necesare și am luat la cunoștință prevederile 

procedurii cu privire la acordarea subvențiilor.  

Totodată menționez că îmi asum și garantez pentru exactitatea și corectitudinea tuturor datelor 

menționate în prezenta declarație, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea 

penală, conform prevederilor articolului 326 din noul cod penal. 

 
Semnătura __________________ 
 
Data________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 326 Falsul în declarații - Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau 

unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, 

atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare 

de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
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Anexa 2 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE CU PRIVIRE LA ACORDAREA SUBVENȚIEI  
PENTRU COPIL/ FAMILIE 

în cadrul proiectului ”Să ne creștem copiii acasă! O alternativă la instituționalizare pentru 
județul Gorj” - ID 129141 

 

Subsemnatul(a),_________________________________CNP _________________________________, 

identificat/ă cu BI/CI, Seria _____________ Nr. ______, eliberat de ____________, la data de 

_________________, domiciliat/ă/cu reședința în localitatea ___________________, Județul 

_________________, Strada ____________________, nr. ____, bl. _____, sc. _____, et._____, 

ap.______, Telefon___________________, în calitate de reprezentant legal al 

_____________________________, cunoscând prevederile art.326 din Codul Penal privind 

sancţionarea declaraţiilor false, declar pe propria răspundere următoarele:  

 Secţiunea A - Aspecte referitoare la eligibilitate:  

➢ declar pe propria răspundere că fac parte din grupul țintă al proiectului ”Să ne 

creștem copiii acasă! O alternativă la instituționalizare pentru județul Gorj” - 

ID 129141;  

 Secţiunea B - Aspecte referitoare la subvenție:  

➢ declar pe propria răspundere că nu am obţinut altă subvenţie acordată pentru 

derularea aceluiași tip de activități practice din fonduri publice sau europene, 

în perioada derulării proiectului mai sus menționat;  

➢ declar pe propria răspundere că bunurile primite în cadrul subvenției vor fi 

folosite în scopul pentru care au fost acordate;  

 Secţiunea C - Prelucrarea datelor cu caracter personal:  

➢ înţeleg că Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil, în calitate 

de Partener în contractul de finanţare, prelucrează datele mele cu caracter 

personal prin mijloace automatizate/manuale, în scopul luării în evidenţă a 

beneficiarilor proiectului.  

➢ În acest sens, înţeleg și sunt de acord ca reprezentanţii proiectului să solicite și 

să prelucreze informaţii cu caracter personal. Aceste date cu caracter personal 

sunt destinate partenerilor contractuali ai operatorului, autorităţilor publice 

centrale/locale, precum și finanţatorului. 

➢ Sunt obligat(ă) să furnizez datele solicitate, acestea fiind necesare pentru 

justificarea furnizării subvenției. Refuzul meu atrage după sine neînregistrarea 

în proiect, respectiv imposibilitatea de a beneficia de activităţile proiectului. 
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➢ Înţeleg că în conformitate cu Legea nr. 677/2001, precum și a Regulamentului 

679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date beneficiez de 

dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus 

unei decizii individuale și că am dreptul să mă opun prelucrării datelor 

personale care mă privesc precum și să solicit ștergerea datelor formulând o 

cerere scrisă datată și semnată. De asemenea, îmi este recunoscut dreptul de a 

mă adresa justiţiei în cazul în care voi considera că mi s-au încălcat aceste 

drepturi. 

➢ Am luat la cunoștinţă și sunt de acord cu colectarea, prelucrarea și furnizarea 

datelor cu caracter personal, în condiţiile stabilite mai sus.  

 

 

 

Semnătura beneficiar/părinte/tutore subvenție ________________________________                    

 

 

Data ______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 326 Falsul în declarații - Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau 

unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, 

atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare 

de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
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Anexa 3 

CONSIMȚĂMÂNT GDPR 
în cadrul proiectului ”Să ne creștem copiii acasă! O alternativă la instituționalizare pentru 

județul Gorj” - ID 129141 

 

Subsemnatul/a..............................................................................................
......., în baza Art. 7 din Regulamentului European 679/2016 privind protecția persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date 

1. [ ] SUNT     [ ] NU SUNT de acord ca datele mele personale 
...................................................., colectate la vizita coordonatorului tehnic/ al 
expertului de sprijin financiar al FONPC din cadrul proiectului ID 129141 în perioada 
................................ 
să fie prelucrate pentru: 
a. realizarea portofoliului de imagini (fotografii și imagini video) pe durata vizitei în vederea 

acordării subvenției, vizitei de monitorizare pe care o efectuează în cadrul proiectului ID 
129141; 

b. întocmirea documentației Financiar - Contabile în condițiile legii și în scop justificativ față de 
finanțatori / parteneri/ sponsori 

c. Întocmirea documentației necesare raportului tehnic al proiectului ID 129141 

2. [ ] SUNT     [ ] NU SUNT de acord ca datele copilului 
.........................................................., colectate la vizita coordonatorului tehnic/ al 
expertului de sprijin financiar al FONPC din cadrul proiectului ID 129141 în perioada ................ 
........să fie prelucrate pentru: 
a. realizarea portofoliului de imagini (fotografii și imagini video) pe durata vizitei în vederea 
acordării subvenției, vizitei de monitorizare pe care o efectuează în cadrul proiectului ID 129141; 
b. întocmirea documentației Financiar - Contabile în condițiile legii și în scop justificativ față de 
finanțatori / partenerul proiectului,FDSS; 
c. Întocmirea documentației necesare raportului tehnic al proiectului ID 129141. 

 

[ ] SUNT    [ ] NU SUNT de acord ca fotografiile și / sau cadrele filmate în care apare distinct 
imaginea mea, colectate pe durata vizitei organizate de FONPC în cadrul proiectului ID 129141 pe 
care o efectuează coordonatorul tehnic/expertul de sprijin financiar din cadrul proiectului în 
perioada ......................... 
[ ] SUNT    [ ] NU SUNT de acord ca fotografiile și/sau cadrele filmate în care apare distinct 
imaginea copilului 
..............................................................................................,colectate pe durata 
vizitei organizate de FONPC în cadrul proiectului ID 129141 pe care o efectuează coordonatorul 
tehnic/expertul de sprijin financiar din cadrul proiectului în perioada 
.......................................... 
să fie prelucrate pentru: 
a.realizarea portofoliului de imagini (fotografii si imagini video) pe durata vizitei în vederea 
acordării subvenției, vizitei de monitorizare în cadrul proiectului ID 129141 în scopul justificării 
activității de acordare a subvențiilor, de monitorizare; 
b.întocmirea documentației Financiar - Contabile în condițiile legii și în scop justificativ față de 
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finanțatori / parteneri/ sponsori 
c. Întocmirea documentației necesare raportului tehnic al proiectului ID 129141 

 
Am luat la cunoștință despre faptul că îmi pot retrage consimțământul în orice moment și că 
retragerea acestuia nu afectează legalitatea prelucrării datelor personale efectuată anterior 
retragerii consimțământului. 
Declinarea răspunderii 
 
Dacă în afară de organizatori, alte persoane, indiferent de calitatea în care sunt prezente, dacă 
sunt sau nu operatori de date cu caracter personal, prelucrează datele dvs., oricare ar fi ele și în 
orice modalitate, date personale, fotografii, înregistrări audio - video, organizatorul activității își 
declină orice responsabilitate și se va aplica legislația specifică categoriei juridice din care face 
parte terțul, iar utilizarea ilegală a datelor de către acesta va fi reglementată între dvs. și 
cealaltă parte, fără să se implice responsabilitatea organizatorului în niciun mod. 
 
Completați această secțiune pentru a vă arăta consimțământul 
 
 
 
Semnătura dumneavoastră 
 
________________________ 
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ANEXA 4 

INFORMARE BENEFICIARI  
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE 
în cadrul proiectului ”Să ne creștem copiii acasă! O alternativă la instituționalizare pentru 

județul Gorj” - ID 129141 

 
 
Această informare este obligatorie în baza Regulamentului European 679/2016 privind protecția 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 
acestor date. 
 
Datele dvs. personale vor fi prelucrate de operatorul de prelucrare a datelor cu caracter personal  
- Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), cu sediul in str. Matei 
Basarab 41, sector 3, București, CIF. 10044934, prin reprezentant legal: Daniela Boșca, tel. 
0753012896.  
 
Am numit un responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal care poate fi contactat la 
sediul nostru din str. Matei Basarab 41, sector 3, București, office@fonpc.ro. 
 
Datele dvs. personale vor fi prelucrate în interesul legitim al nostru și al dvs./copilului 
dvs.,pentru: 

a. realizarea portofoliului de imagini (fotografii și imagini video) colectate pe durata vizitei 
organizate de FONPC în cadrul proiectului ID 129141 pe care o efectuează coordonatorul 
tehnic/expertul de sprijin financiar din cadrul proiectului în perioada 
__________________________, în vederea acordării subvenției, vizitei de monitorizare în 
cadrul proiectului ID 129141 în scopul justificării activității de acordare a subvențiilor, de 
monitorizare; 

b. întocmirea documentației Financiar - Contabile în condițiile legii și în scop justificativ față 
de finanțator/ partenerul proiectului – FDSS;  

c. Întocmirea documentației necesare raportului tehnic al proiectului ID 129141 
 

Datele dvs. vor fi divulgate către următoarele categorii de destinatari, cu garanția implementării 
măsurilor tehnice și organizatorice de securitate la prelucrare a datelor cu caracter personal: 
- Finanțator, partenerul proiectului - FDSS, persoane fizice și juridice, în scop justificativ și 

pentru combaterea spălării banilor, în condițiile legii; 
 
Nu vom transfera datele dvs. cu caracter personal către o țară terță sau către o altă organizație 
internațională. 
 
Prelucrăm datele dvs. personale și le stocăm / distrugem, astfel: 

mailto:office@fonpc.ro
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- Portofoliul de imagini al activității se păstrează pe toată perioada necesară îndeplinirii 
scopurilor pentru care au fost colectate sau până la retragerea consimțământului. Retragerea 
consimțământului se face la fel de ușor ca acordarea acestuia. Retragerea 
consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării anterioare a datelor.  

 
În sensul Regulamentului European 679/2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date vă facem cunoscute 
drepturile dvs.: 
- Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor 

dvs. personale; 
- Dreptul la acces – puteți cere acces la datele dvs. personale; 
- Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa; 
- Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obține ștergerea datelor, printr-

un act de voință, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri 
prevăzute de lege; 

- Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în 
care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege; 

- Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază 
pe interesul nostru legitim; 

- Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care 
ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele 
date să fie transmise altui operator; 

- Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a 
datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal; 

- Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe 
consimțământul dvs., îl puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte 
doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă; 

- Dreptul de a nu face obiectul unei prelucrări automate: puteți cere și obține intervenția 
umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu 
privire la aceasta și puteți contesta decizia; 

 
Pentru orice sesizare sau reclamație care privește încălcarea drepturilor dvs., vă puteți adresa 
Operatorului de prelucrare a datelor cu caracter personal sau Autorității Naționale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

 
Nu vă prelucrăm datele personale în sistem automatizat pentru crearea unui profil. 
 
 
Am luat la cunoștință aceste informații atât pentru mine cât și pentru copilul meu. 
 
 
 
  

Data       Nume, prenume, semnătură Părinte/Tutore 
 

_____________         _____________________________________ 
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Anexa 5 

PROCES VERBAL CU PERSOANELE PROPUSE 

PENTRU ACORDAREA SUBVENȚIEI BENEFICIARILOR 

În cadrul proiectului ”Să ne creștem copiii acasă! O alternativă la instituționalizare pentru 
județul Gorj” - ID 129141 

 

 

În data de __________________________ Expertul sprijin financiar P a verificat 

documentele aferente acordării subvenției /copil/ familie conform Procedurii de acordare a 

subvenției. 

• Expertul sprijin financiar P a verificat dosarele beneficiarilor per categorie: copil / familie. 

Au fost depuse un număr de __________ Cereri de acordare a subvenției. 

• În baza datelor de identificare, Expertul sprijin financiar P a completat Lista 

centralizatoare a beneficiarilor solicitanți pentru acordarea subvențiilor, rezultând un 

număr de ____________ dosare eligibile și sumele aferente. Această listă constituie anexă 

la prezentul proces verbal. 

 

 

Data 

____________ 

 

Semnătură 

Expert sprijin financiar P 

____________________________ 
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Anexa 6  

LISTA BENEFICIARILOR PROPUȘI PENTRU A PRIMI SUBVENȚIE 

în cadrul proiectului ”Să ne creștem copiii acasă! O alternativă la instituționalizare pentru 
județul Gorj” - ID 129141 

 

Nr. 
crt. 

Numele și Prenumele 
beneficiar  

Cerere 
subvenție 
Nr. / Data 

Cod numeric 
personal (CNP) 

Suma propusă 
pentru 

subvenție (lei) 

Observații 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
 

     

 

 

Data 

____________ 

 

Semnătură 

Expert sprijin financiar  

____________________________ 
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Anexa 7 

DECIZIE  

NUMIRE COMISIE EVALUARE DOSARE SUBVENȚII BENEFICIARI 

proiect ”Să ne creștem copiii acasă! O alternativă la instituționalizare pentru județul Gorj” - 
ID 129141 

Nr._____/Data___________ 

 

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil – FONPC, cod de identificare fiscală 

_____________, cu sediul în ____________, str. _______________, nr. __, bl. ______, sc. ____, 

Sector _______, reprezentată legal prin dna. ______________________, CNP 

__________________, posesoare a CI, seria _____, nr. __________, în calitate de 

_______________, 

 

hotărăște 

 

componența comisiei de evaluare a subvențiilor acordate beneficiarilor din cadrul proiectului ”Să 

ne creștem copiii acasă! O alternativă la instituționalizare pentru județul Gorj” - ID 129141, 

astfel: 

 

 

• Președinte comisie – ____________________, Coordonator tehnic P, CNP _______________; 

• Membru comisie -     ____________________ , Expert sprijin financiar  P, CNP__________; 

• Membru comisie - _______________________, Expert sprijin financiar  P, CNP__________; 

 

 

Reprezentant legal, 

 

_____________________ 

 

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil – FONPC 
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Anexa 8 

DECIZIA COMISIEI DE EVALUARE  

CU LISTA PERSOANELOR APROBATE PENTRU ACORDAREA SUBVENȚIEI  

în cadrul proiectului ”Să ne creștem copiii acasă! O alternativă la instituționalizare pentru 
județul Gorj” - ID 129141 

Nr.___/ ___________ 

 

În urma verificării documentelor beneficiarilor, având în vedere prevederile Contractului 

de finanțare nr. POCU/476/4/18/129141 al proiectului ”Să ne creștem copiii acasă! O 

alternativă la instituționalizare pentru județul Gorj”, Ghidul Solicitantului, Condiții specifice, 

bugetul aprobat și condițiile prezentate în procedura acordare subvenții pentru persoanele 

participante la subactivitatea A.3.2. Implementarea unor măsuri care vin în sprijinul 

dezinstituționalizării și al furnizării de servicii la nivelul comunității prin acordarea de sprijin 

financiar pentru prevenirea separării copilului de familia sa/ instituționalizare, 

Comisia de evaluare  

Dispune,  

Art. 1. Se decide acordarea subvențiilor beneficiarilor (copil/ familie) conform tabelului de mai 

jos. 

Lista persoanelor care au dreptul la subvenție: 

1 Nume/Prenume CNP Adresa Suma 
Subvenție 

2     

3     

     

     

     

 
Art.2. Subvenția se acordă în baza Procedurii de acordare a subvenției elaborată de FONPC, în 
calitate de Partener în cadrul proiectului „Să ne creștem copiii acasă! O alternativă la 
instituționalizare pentru județul Gorj”. 
 
Art.3. Subvenția va fi plătită prin ordin de plată bancar/ transfer bancar pentru beneficiarii 
eligibili. 
 
Întocmit:                                                                                                           Data  
Membrii comisie evaluare 
_______________________ 
 
 



   
 
PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 POCU/476/4/18/Operațiunea compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14  
„Servicii sociale și socio-profesionale la  nivelul comunității pentru copii și tineri - regiunea mai puțin dezvoltată"  

Proiect: SĂ NE CREȘTEM COPIII ACASĂ! O ALTERNATIVĂ LA INSTITUȚIONALIZARE PENTRU JUDEȚUL GORJ - COD SMIS 
2014+: 129141 

                                                                                      
  

 
Anexa 9 

CONTRACT DE ACORDARE A SUBVENTIEI 

în cadrul proiectului ”Să ne creștem copiii acasă! O alternativă la instituționalizare pentru 
județul Gorj” - ID 129141 

Nr.___/ Data___________ 

 

Articolul 1. PĂRŢILE CONTRACTULUI  

Federația Organizațiilor Neguvernamentale Pentru Copil - FONPC, cu sediul in str. Matei 

Basarab nr. 41, sector 3, București, cod fiscal 10044934, adresa e-mail office@fonpc.ro , Cont 

Bancar RO39INGB0000999905670053, deschis la ING Bank, prin reprezentantul legal Daniela Maria 

Boșca, funcția director executiv, în calitate Partener în cadrul proiectului ”Să ne creștem copiii 

acasă! O alternativă la instituționalizare pentru județul Gorj” - ID 129141, beneficiar al finanțării 

nerambursabile, denumită în continuare FONPC, pe de o parte, 

 

și  

 

Dl./Dna. _______________________________, identificat/ă cu actul de identitate seria ______, 

nr. ___________, eliberat de ____________, la data de __________________, cu domiciliul în 

localitatea _______________________, str. ________________________, nr. _______, bl. ______, 

sc. _______, ap. _______, sectorul/județul ____________________, tel. ______________________ 

(în calitate de reprezentant legal al/a ________________________________________) în calitate 

de membru al grupului țintă, denumit (ă) în continuare Beneficiar al subvenției,  

pe de alta parte,  

prin liberul acord de voință, precum și în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă, încheie 

prezentul Contract de subvenție.  

Reglementări juridice aplicabile: 

• Contractul de finanţare nr. 10092/11.05.2020 aferent proiectului ”Să ne creștem copiii 

acasă! O alternativă la instituționalizare pentru județul Gorj” - ID:129141, ce constituie 

anexă şi parte integrantă a prezentului Contract; 

• Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020; 

• Acordul de Parteneriat încheiat între Solicitant (FDSS) și FONPC la încheierea contractului 

de finanțare; 

• Procedura de acordare a subvențiilor. 

mailto:office@fonpc.ro
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Enumerarea anterioară a actelor normative care reglementează prezentul contract, nu este 

exhaustivă, putând fi completată, după caz, cu alte reglementări legislative aflate în vigoare, 

privind acordarea subvențiilor. 

Au convenit încheierea prezentului contract privind acordarea unei subvenții pentru participarea 

la activitățile proiectului ”Să ne creștem copiii acasă! O alternativă la instituționalizare pentru 

județul Gorj” - ID 129141, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Capital Uman 2014-2020, cu respectarea următoarelor clauze:  

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1.Obiectul contractului îl reprezintă acordarea și plata subvențiilor de către Federația 

Organizațiilor Neguvernamentale Pentru Copil, în condițiile stabilite în prezentul Contract, ca 

urmare a participării beneficiarului la activitățile proiectului ”Să ne creștem copiii acasă! O 

alternativă la instituționalizare pentru județul Gorj” - ID 129141. 

 

Articolul 3. DURATA CONTRACTULUI  

3.1.Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părți și este valabil până la 

îndeplinirea totală de către părți a obligațiilor contractuale asumate în legătură cu acordarea 

subvențiilor. 

 

Articolul 4. VALOAREA SUBVENŢIEI  

4.1. Valoarea totală a subvenţiei este de ___________lei,  în conformitate cu bugetul proiectului. 

Valoarea subvenţiei este de ___________lei/ tranșă, timp de________ luni și nu poate fi depășită.  

4.2. Subvenția se va plăti în termen de 10 zile calendaristice de la data semnării prezentului 

contract de ambele părți, în situația în care sunt fonduri disponibile. 

4.3. Valoarea subvenției care face obiectul prezentului contract se acordă beneficiarului cu 

condiţia participării la activitățile proiectului așa cum au fost asumate prin contractul de 

finanțare. 

Articolul 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR  

5.1 Drepturile și obligațiile Beneficiarului 

5.1.1 Drepturile beneficiarului 

a) primirea subvenției în cuantumul prevăzut la art. 4, alin. 4.1, cu respectarea specificațiilor 

menționate din prezentul contract; 

b) utilizarea, după caz, de mecanisme financiare permise de legislația în vigoare, pentru 

respectarea condițiilor necesare primirii subvențiilor menționate la pct. a) de mai sus. 

5.1.2.Obligațiile beneficiarul 

a) implicarea în activitățile proiectului pentru care beneficiază de plata subvenției prevăzută la 

art. 4; 
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b) utilizarea subvenției exclusiv pentru atingerea obiectivelor pentru care a fost acordată, 

conform prezentului contract și a procedurii de acordare a subvenției, aprobată în cadrul 

proiectului ID 129141; 

c) semnarea declarației pe propria răspundere privind corectitudinea datelor cu caracter 

personal; 

d) completarea și semnarea Cererii de acordare a subvenției; 

e) completarea și semnarea declarației pe propria răspundere privind utilizarea bunurilor ce fac 

obiectul subvenției; 

f) participarea la operațiunea privind deschiderea unui cont bancar în vederea primirii subvenției; 

g) utilizarea subvenției conform planului de acordare a subvenției în funcție de nevoia 

identificată; 

h) punerea la dispoziția Experților sprijin financiar FONPC a documentelor justificative pentru 

produsele/ serviciile achiziționate, respectiv facturi, chitanțe, bonuri fiscale etc, ce acoperă 

valoarea subvenției acordate; 

i) păstrarea bunurilor achiziționate prin proiect, obligativitatea de a nu le înstrăina pe toată 

perioada de derulare a proiectului;  

j) finalizarea achiziționării produselor prevăzute în planul de acordare a subvenției în maxim o (1) 

lună de la primirea banilor; 

 

5.2 Drepturile și obligațiile FONPC 

5.2.1. Drepturile FONPC-ului  

a) de a solicita și a primi din partea Beneficiarului informații cu privire la modul de utilizare a 

subvenției, respectiv la activitatea desfășurată; 

b) de a avea acces în locuința beneficiarului, de a efectua controale privind modul de utilizare a 

subvenției și de a i se pune la dispoziție de către Beneficiarul subvenției, documentele solicitate; 

c) de a solicita Beneficiarului restituirea sumelor primite cu titlu de subvenție şi rămase 

necheltuite sau pentru care nu există justificare; 

 

5.2.2. Obligațiile FONPC-ului  

a) urmărirea respectării procedurii de acordare a subvențiilor, urmărirea respectării achiziționării 

produselor prevăzute în planul de acordare a subvenției de către beneficiar, pe tot parcursul 

prezentului contract, respectarea prevederilor legale financiare, în conformitate cu regulile 

stabilite în Ghidul solicitantului și în alte reglementări legislative, aflate în vigoare, cu impact 

asupra acestor tipuri de subvenții. 

b) transferul sumelor cu titlu de subvenție către beneficiar, conform bugetului proiectului. 

c) informarea beneficiarului subvenției cu privire la orice modificare aferentă implementării 

proiectului, care poate avea consecințe directe asupra activității Beneficiarului, realizării în bune 

condiții a obligațiilor asumate prin prezentul contract. 

d) respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal; 

Articolul 6. RĂSPUNEDERE CONTRACTUALĂ 
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6.1. părțile răspund pentru executarea cu bună credință a clauzelor menționate în prezentul 

contract, anexele la acesta și toate documentele care îl guvernează menționate mai sus. 

6.2. părțile se obligă să respecte întocmai obligațiile menționate în prezentul contract, în caz 

contrar urmând a suporta consecințele civile, sau de altă natură, respectiv acoperirea întregului 

prejudiciu produs sau sancțiuni de altă natură în funcție de faptele produse. 

6.3. în cazul în care va interveni denunțarea unilaterală a prezentului contract de către FONPC, 

ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către Beneficiar, acesta din urmă este 

obligat a restitui către FONPC, întreaga sumă acordată în maxim 30 zile de la primirea notificării 

de încetare a contractului. 

 

Articolul 7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE SUBVENȚIE 

Prezentul contract încetează:  

7.1. prin executarea obligațiilor ambelor părți; 

7.2. prin acordul de voință al părților; 

7.3. la data expirării duratei pentru care a fost încheiat, în cazul în care contractul nu a fost 

prelungit prin act adițional; 

7.4. în cazul nerespectării obligațiilor uneia dintre părți. 

 

Articolul 8. CONFLICTUL DE INTERESE, INCOMPATIBILITĂŢI, NEREGULI 

8.1. Beneficiarul se obligă să ia toate măsurile necesare pentru evitarea neregulilor, a conflictelor 

de interese şi/sau a incompatibilităților, conform prevederilor legale (în special O.U.G. nr. 

66/2011, cu modificările şi completările ulterioare, privind combaterea, constatarea şi 

sancționarea neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau fondurilor 

publice naționale aferente acestora). 

8.2. Părţile execută prezentul contract cu bună credinţă, în mod obiectiv şi imparţial, fără a 

urmări alte interese economice, afinităţi politice sau naţionale, ori alte interese care ar putea 

contraveni sau diminua buna implementare a contractului. 

8.3. Părţile se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice conflict de 

interese şi să se informeze reciproc, în termen de maximum 48 de ore de la luarea la cunoştinţă a 

oricărei situaţii de natură a da naştere unui astfel de conflict. 

 

Articolul 9. REZOLVAREA ŞI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

9.1. Părțile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 

orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 

contractului.  

9.2. Dacă după 5 zile de la începerea acestor tratative, părțile care nu reușesc să rezolve în mod 

amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către 

instanțele judecătorești competente din România. 

9.3. În perioada în care, datorită unor cauze de forță majoră sau de caz fortuit, părțile nu își pot 

îndeplini obligațiile asumate prin prezentul contract, sprijinul nu se acordă.  
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9.4. În situația în care Finanțatorul se află în imposibilitate de plată datorită unor cauze de forță 

majoră sau a unui caz fortuit (de ex. întârzieri la plata cauzate de AMPOCU) și în această perioadă 

persoanele sprijinite si-au îndeplinit obligațiile, sprijinul se poate acorda și retroactiv. 

Articolul 10. CONFIDENŢIALITATEA 

10.1. Informații confidențiale vor fi considerate datele şi informaţiile cărora părţile le-au acordat 

acest caracter prin precizarea făcută sau înscrisă pe documentele transmise, cu excepţia celor 

care, conform prezentului acord, fac obiectul publicităţii, consemnării, înregistrării în registre sau 

evidenţe publice. 

10.2.Părţile se obligă să nu transmită terţilor date, informaţii în legătură cu executarea 

prezentului contract, cu excepţia organismelor guvernamentale cu atribuţii în administrarea, 

gestionarea, controlul fondurilor şi/sau ajutoarelor nerambursabile. 

10.3.Încălcarea obligației de confidențialitate obligă partea responsabilă la repararea 

prejudiciului cauzat. 

10.4.Nu sunt confidențiale documentele, materialele, informaţiile folosite în scopuri publicitare 

în vederea promovării şi informării, aşa cum acestea au fost definite anterior. 

10.5.Părţile nu vor putea fi făcute răspunzătoare pentru dezvăluirea de informaţii confidenţiale 

dacă s-a obţinut acordul scris al celeilalte părţi, sau dacă partea în cauză a dat curs unor 

dispoziţii legale de dezvăluire a informaţiilor. 

 

Articolul 11. CESIUNEA CONTRACTULUI 

11.1 Părțile au obligația de a nu ceda sau transfera total sau parțial, sub orice formă, 

obligațiile asumate prin prezentul contract.  

11.2. Cesiunea nu va exonera partea care a inițiat-o de nicio responsabilitate privind 

obligațiile asumate prin contract. 

 

Articolul 12. CLAUZE FINALE  

12.1. Modificările prezentului contract se fac doar prin act adițional semnat de ambele părți. 

12.2.Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract va fi 

consemnată în scris, prin documente înregistrate atât în momentul transmiterii, cât și în 

momentul primirii. 

12.3. Prezentul contract se completează cu prevederile normelor legale în vigoare.  

12.4. Prezentul contract s-a încheiat astăzi,___________________, în două exemplare originale, 

câte unul pentru fiecare parte semnatară. 

FONPC,                                                                                                    BENEFICIAR, 

Federația Organizațiilor Neguvernamentale                                      Părinte/Tutore Beneficiar 

Pentru Copil 

__________________________________                                           __________________________ 

Coordonator tehnic P 

__________________________________ 

Expert sprijin financiar P 
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Anexa 10 

BORDEROU DE ACORDARE A SUBVENȚIILOR  

CU LISTA PERSOANELOR ELIGIBILE LA PLATA SUBVENȚIEI 

în cadrul proiectului ”Să ne creștem copiii acasă! O alternativă la instituționalizare pentru 
județul Gorj” - ID 129141 

nr. 

 

Luna______________/an_______________ 

 

Nr. 
crt. 

Numele și Prenumele CNP  Cont IBAN Banca/ 
emitent 

Total de 
plată (lei) 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
 

     

 

Data întocmirii 

_____________ 

Întocmit, 

Membrii comise evaluare 

_________________________ 
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Anexa 11 

RAPORT DE MONITORIZARE LUNARĂ A SUBVENȚIEI ACORDATE COPIL/FAMILIE 

în cadrul proiectului ”Să ne creștem copiii acasă! O alternativă la instituționalizare pentru 
județul Gorj” - ID 129141 

Data________________/Beneficiar subvenție_________________ 

 

În data de ______________, expert sprijin financiar P, m-am deplasat în localitatea 

_____________________-, în vederea monitorizării subvenției acordate beneficiarului 

__________________________________(copil/familie), în cadrul proiectului ”Să ne creștem 

copiii acasă! O alternativă la instituționalizare pentru județul Gorj”, ID 129141, în cadrul 

activității 3. Dezvoltarea de programe de identificare și monitorizare a situațiilor de risc de 

separare de familie, subactivității 3.2. Implementarea unor măsuri care vin în sprijinul 

dezinstituționalizării și al furnizării de servicii la nivelul comunității prin acordarea de sprijin 

financiar pentru prevenirea separării copilului de familia sa/ instituționalizare. 

 

Subvenția acordată copilului/ familiei ______________________________, 

CNP_____________________________, adresa___________________________________, în 

cuantum de ______________lei, a fost utilizată în vederea achiziționării următoarelor produse/ 

servicii: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Din suma acordată în cuantum de ________________lei s-au cheltuit____________________ lei. 

Conform Planului de acordare a subvenției întocmit pentru beneficiar (nume/prenume) 

_____________________________________, urmează a se mai achiziționa următoarele produse: 

______________________________________ 

______________________________________ 

Obiectivele monitorizării subvenției acordate constau în verificarea respectării conformității 

produselor achiziționate conform Planului de acordare a subvenției, utilizarea acestora în scopul 

stabilit inițial la momentul identificării nevoii de ajutor etc. 

Concluziile sunt următoarele: 

În urma deplasării s-au constatat următoarele: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Întocmit, 

Expert sprijin financiar P 

_____________________________ 

Avizat, 
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Coordonator tehnic P 

__________________ 

Anexa 12 

RAPORT GLOBAL DE MONITORIZARE A SUBVENȚIILOR ACORDATE COPIL/FAMILIE  

în cadrul proiectului ”Să ne creștem copiii acasă! O alternativă la instituționalizare pentru 

județul Gorj”, ID 129141 

ÎN LUNA ___________________/ANUL___________ 

 

Activitatea 3. Dezvoltarea de programe de identificare și monitorizare a situațiilor de risc de 

separare de familie 

Subactivitatea 3.2. Implementarea unor măsuri care vin în sprijinul dezinstituționalizării și al 

furnizării de servicii la nivelul comunității prin acordarea de sprijin financiar pentru prevenirea 

separării copilului de familia sa/ instituționalizare 

 

1. Date generale: 
 

Perioada monitorizată: 

 

 

Participanții /Beneficiarii de subvenții 

monitorizați: 

 

Nume și prenume Copil/Familie 

  

  

 

2. Date despre Beneficiarul de subvenție:  
 

Nume și prenume:   

Număr de contract acordare subvenție:  

Localitatea:  

Categoria de beneficiar: copil/ familie:  

 

3. Materialele / produsele/ serviciile oferite prin această măsură de sprijin: 
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4. Administrarea /gestionarea subvențiilor primite: 
 

  

 

 

5. Posibile probleme apărute în gestionarea subvențiilor cu care s-au confruntat beneficiarii 
în perioada vizată: 

 

 

 

6. Concluzii şi recomandări:  

Concluzii: 

Recomandări                                                                                        

 

 

 

Întocmit, 

Expert sprijin financiar P 

__________________________ 

Avizat, 

Coordonator tehnic P 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 POCU/476/4/18/Operațiunea compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14  
„Servicii sociale și socio-profesionale la  nivelul comunității pentru copii și tineri - regiunea mai puțin dezvoltată"  

Proiect: SĂ NE CREȘTEM COPIII ACASĂ! O ALTERNATIVĂ LA INSTITUȚIONALIZARE PENTRU JUDEȚUL GORJ - COD SMIS 
2014+: 129141 

                                                                                      
  

Anexa 13 

RAPORT  

PRIVIND INTALNIRILE DE LUCRU CU BENEFICIARII 

în cadrul proiectului ”Să ne creștem copiii acasă! O alternativă la instituționalizare pentru 

județul Gorj”, ID 129141 

Data:_____________ 

Locația: localitatea ____________________, județul _____________ 

Beneficiar: _____________________________________ 

Obiectivele întâlnirii de lucru cu beneficiarii: 

 

 

 

 

Descrierea activității:  

 
 
 
 

 
Participanți: 

1  

2  

3  

 

Concluzii: 

 

 

 

Întocmit Expert sprijin financiar P 

_______________________________ 

Avizat, 

Coordonator tehnic P 

__________________ 
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Anexa (c) 
NOTĂ TELEFONICĂ 

 

DATA: 

PERSOANA CARE A INIȚIAT CONVORBIREA: 

PERSOANA CONTACTATĂ: 

CONȚINUTUL CONVORBIRII TELEFONICE: ....................................................................... 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........

............. 

 

SEMNĂTURA: 

 

Întocmit,                                                                                       Verificat / Avizat 

Expert sprijin financiar ½ FONPC                                                  Coordonator tehnic P FONPC 

Nume/Prenume: _______________________                                Nume/Prenume: _______________ 
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Anexa (d) 

PROCES VERBAL PREDARE-PRIMIRE SUBVENȚIE 
– sub forma unei subvenții / sprijin financiar pentru 

prevenirea separării copilului de familia sa - 
 

Încheiat astăzi, _________________________, ca urmare a preluării de la bancă a 
subvenției (banilor), acțiune cu dublă semnătură: beneficiar – expert spriin financiar FONPC, și 
predării-primirii subvenției de către FEDERAȚIA ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE PENTRU 
COPIL (FONPC), în cadrul A.3.2. Implementarea unor măsuri care vin în sprijinul 
dezinstituţionalizării şi al furnizării de servicii la nivelul comunităţii prin acordarea de sprijin 
financiar pentru prevenirea separării copilului de familia sa/instituționalizare, către beneficiarii 
din proiect (300 copii și 115 familii), în cadrul proiectului ”Să ne creștem copiii acasă! O 
alternativă la instituționalizare pentru județul Gorj”, COD SMIS 2014+: 129141. 

 
Reprezentant Federația Organizațiilor Neguvernamentale Pentru Copil (FONPC): 

Nume şi prenume: ________________________________________________________ 

Funcţia:_________________________________________________________________ 

 
Beneficiar subvenție: 

Nume şi prenume:________________________________________________________ 

C.I/B.I.,Seria___________Nr.____________________                                                               

Emis de ________________________________________, la data de _______________ 

Categorie beneficiar:  copil                                 familie 
 
S-au predat următoarele categorii de produse, conform Planului de acordare a subvenției și a 
contractului de acordare a subvenției, părți integrante ale Procedurii de acordare a subvenției 
beneficiarilor din proiect, pentru luna/anul___________________tranșa _________ 

 

Nr. 
Crt. 

Obiective Perioad
a 
(luni) 

Resursele materiale de care are nevoie  

1. 
 

Prevenirea 
separării 
copilului de 
familia sa 

 
x luni 

copil 
1. Produse alimentare:  
2. Produse igienă:  
3. Rechizite:  
4. Haine și încălțăminte:  

 
Familie 

1.  

 
Beneficiarului subvenției este obligat să păstreze bunurile achiziționate prin proiect și este obligat 
să nu le înstrăineze pe toată perioada de derulare a proiectului. 
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În situația în care beneficiarul ajutorului nu respectă obligațiile menționate în prezentul proces-
verbal, Federația Organizațiilor Neguvernamentale Pentru Copil (FONPC) își rezervă dreptul de a 
înceta acordarea subvenției. 
 
Sesizarea încălcării obligațiilor menționate poate fi făcută atât de către reprezentanții FONPC 
(specialiști angajați în cadrul proiectului) cât și de terțe persoane, care prezintă dovezi în acest 
sens. 
 
Prezentul proces verbal a fost încheiat astăzi .................., în 2 exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare parte. 
  
 
Am predat, 
 
Nume şi prenume Expert FONPC: 
 
_______________________ 
Semnătura: 
_____________________________ 
 
 
 
 
 
Am primit, 
 
Nume şi prenume Beneficiar: 
 
_______________________ 
Semnătura: 
_____________________________ 
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Anexa (a) 

 

Plan de acordare a subvenției pentru copil 

-REVIZUIT- 

 

Nume și prenume ______________________________ 
Reprezentant legal copil _________________________ 
Adresa ________________________________________ 
Nr. Telefon copil/reprezentant legal ____________________________________ 
 
 

Nr. 
Crt. 

Obiective Perioa
da 

(luni) 

Resursele materiale de care are nevoie  Suma aprox. 
necesară 

1. Prevenirea separării 
copilului de familia sa 
 

 
x luni 

  

2. Monitorizarea situației 
materiale a copilului 

 
x luni 

Monitorizarea se va realiza prin vizite 
periodice la domiciliul copilului 
 

 

3. Frecvența acordării 
subvenției 

...... Subvenția se va acorda lunar sau în 2-3 
tranșe etc  

 

Semnătura părinte/tutore beneficiar 

________________________________ 

Data: _______________  

Experți sprijin financiar                                                                                                                                   

________________________ 

Avizat, 

Coordonator tehnic P  

______________________ 
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Anexa (b) 

Plan de acordare a subvenției pentru familie  

-REVIZUIT- 

 

Nume și prenume ______________________________ 
Adresa _______________________________________ 
Nr. Telefon____________________________________ 
 

Nr. 
Crt. 

Obiective Perioada 
(luni) 

Resursele materiale de care are nevoie  Suma aprox. 
necesară 

1. Asigurarea 
resurselor 
materiale în 
vederea reintegrării 
în familie a 
copilului/copiilor 
 

 
x luni 

  

2. Monitorizarea 
situației materiale 
a familiei  

 
 
 

x luni 

  

3 Frecvența cu care 
va fi acordată 
subvenția 

   X tranșe Subvenția se va acorda lunar sau x transe  

 

Semnătura părinte/tutore beneficiar 

________________________________ 

Data: _______________  

Experți sprijin financiar                                                                                                                                   

________________________ 

Avizat, 

Coordonator tehnic P  

______________________ 
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-copil- 

ACT ADIȚIONAL 

Nr. 1 din data de ____________  

la Contractul de acordare a subvenției nr. _______ din _______________ 

din cadrul proiectului  

”Să ne creștem copiii acasă! O alternativă la instituționalizare pentru județul Gorj” - 

ID 129141 

 

Federația Organizațiilor Neguvernamentale Pentru Copil - FONPC, cu sediul in str. Matei 

Basarab nr. 41, sector 3, București, cod fiscal 10044934, adresa e-mail office@fonpc.ro , Cont 

Bancar RO39INGB0000999905670053, deschis la ING Bank, prin reprezentantul legal Daniela Maria 

Boșca, funcția director executiv, în calitate Partener în cadrul proiectului ”Să ne creștem copiii 

acasă! O alternativă la instituționalizare pentru județul Gorj” - ID 129141, beneficiar al finanțării 

nerambursabile, denumită în continuare FONPC, pe de o parte, 

și 

Dl./Dna. _______________________________, identificat/ă cu actul de identitate seria ______, 

nr. ___________, eliberat de ____________, la data de __________________, cu domiciliul în 

localitatea _______________________, str. ________________________, nr. _______, bl. ______, 

sc. _______, ap. _______, sectorul/județul ____________________, tel. ______________________ 

(în calitate de reprezentant legal al/a ________________________________________) în calitate 

de membru al grupului țintă, denumit (ă) în continuare Beneficiar al subvenției, pe de alta parte,  

 

având în vedere prevederile art. 4.1 și art. 7.3 din Contractul de acordare a subvenției nr. 

________/data_______________, părțile, de comun acord, decid prelungirea duratei contractuale 

cu 6 luni calendaristice, începând cu data semnării prezentului act adițional.  

Toate celelalte prevederi ale contractului pentru acordarea subvenției rămân neschimbate.  

Planul de acordare a subvenției pentru copil a fost revizuit și este anexă la prezentul Act 

Adițional. 

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi, _________________, în două exemplare originale, câte 

unul pentru fiecare parte semnatară. 

 

FONPC,                                                                                                    BENEFICIAR, 

Federația Organizațiilor Neguvernamentale                                      Părinte/Tutore Beneficiar 

Pentru Copil 

__________________________________                                           __________________________ 

Coordonator tehnic P 

__________________________________ 

Expert sprijin financiar P 
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-familie- 

ACT ADIȚIONAL 

Nr. 1 din data de ____________  

la Contractul de acordare a subvenției nr. _______ din _______________ 

din cadrul proiectului  

”Să ne creștem copiii acasă! O alternativă la instituționalizare pentru județul Gorj” - 

ID 129141 

 

Federația Organizațiilor Neguvernamentale Pentru Copil - FONPC, cu sediul in str. Matei 

Basarab nr. 41, sector 3, București, cod fiscal 10044934, adresa e-mail office@fonpc.ro , Cont 

Bancar RO39INGB0000999905670053, deschis la ING Bank, prin reprezentantul legal Daniela Maria 

Boșca, funcția director executiv, în calitate Partener în cadrul proiectului ”Să ne creștem copiii 

acasă! O alternativă la instituționalizare pentru județul Gorj” - ID 129141, beneficiar al finanțării 

nerambursabile, denumită în continuare FONPC, pe de o parte, 

și 

Dl./Dna. _______________________________, identificat/ă cu actul de identitate seria ______, 

nr. ___________, eliberat de ____________, la data de __________________, cu domiciliul în 

localitatea _______________________, str. ________________________, nr. _______, bl. ______, 

sc. _______, ap. _______, sectorul/județul ____________________, tel. ______________________ 

(în calitate de reprezentant legal al/a ________________________________________) în calitate 

de membru al grupului țintă, denumit (ă) în continuare Beneficiar al subvenției, pe de alta parte,  

 

având în vedere prevederile art. 4.1 și art. 7.3 din Contractul de acordare a subvenției nr. 

________/data_______________, părțile, de comun acord, decid prelungirea duratei contractuale 

cu 3 luni calendaristice, începând cu data semnării prezentului act adițional.  

Toate celelalte prevederi ale contractului pentru acordarea subvenției rămân neschimbate.  
Planul de acordare a subvenției pentru familie a fost revizuit și este anexă la prezentul Act 
Adițional. 
Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi, _________________, în două exemplare originale, câte 
unul pentru fiecare parte semnatară. 
 

FONPC,                                                                                                    BENEFICIAR, 

Federația Organizațiilor Neguvernamentale                                      Părinte/Tutore Beneficiar 

Pentru Copil 

__________________________________                                           __________________________ 

Coordonator tehnic P 

__________________________________ 

Expert sprijin financiar P 
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