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RAPORT ATRIBUIRE SUBVENȚII ASOCIAȚIILOR, FUNDAȚIILOR ȘI 

CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA ÎN BAZA LEGII 

34/1998 PENTRU ANUL 2022 

 

 

Încheiat azi, 13.12.2021, în urma întrunirii Comisiei de evaluare și selecționare a 

asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România cu personalitate juridică, care 

înființeză și administrează unități de asistență socială, în vederea acordării de subvenții din 

bugetul local al Sectorului 6 denumită în continuare Comisie, pe anul 2021, conform cu: 

 

• Legea nr. 34/1998, privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor 

române  cu personalitate juridică, care înființeză și administrează unități de asistență 

socială; 

• Hotărârea Guvernului nr. 1153/2001, privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 34/1998; 

• Hotărârea Guvernului nr. 725/2016, privind modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 

fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi 

de asistenţă socială; 

• Hotărârea Guvernului nr. 619/2017, pentru modificarea și completarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor 

subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează 

și administrează unități de asistență socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1.153/2001; 

• Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 156/24.08.2021– Hotarare privind 

aprobarea categoriilor de servicii sociale, nivelul și categoriile pentru care se pot 

acorda subvenții, din bugetul local al Sectorului 6, București, în anul 2022 

• Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 168/24.11.2020 privind aprobarea 

componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor 
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recunoscute în Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, 

precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de 

evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor 

recunoscute în Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii . 

Comisia, în temeiul art.5, alin. 1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

34/1998 aprobate prin H.G. 1153/2001, a evaluat dosarele depuse de către asociațiile, 

fundațiile și cultele recunoscute în România cu personalitate juridică, care administrează 

unități de asistență socială, privind solicitarea de subvenții din bugetul local al Sectorului 6. 

Selecționarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România s-a făcut conform 

criteriilor prevăzute la art.6 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 

aprobate prin H.G. 1153/2001 și Grila de evaluare aprobate prin Hotărârea Consiliului Local 

al Sectorului 6 nr. 168/24.11.2020, privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și 

selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca 

furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare a asociațiilor, 

fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale 

potrivit legii. 

 

In luna septembrie 2021 au fost depuse dosare de solicitare a subvenției pentru anul 

2022, de către 8 asociații, fundații și culte recunoscute în România, cu personalitate 

juridică, care administrează unități de asistență socială pentru 9 unități de asistență socială, 

însă  2 dintre ele au fost respinse conform rapoartelor cu nr. 8/29.10.2021- Raport de 

respingere al Asociației pentru Sprijinirea Integrării Sociale și 10/04.11.2021- Raport de 

respingere al Asociației Educare, rămânând eligibile pentru subvenționare doar 6 asociații, 

fundații și culte recunoscute în Romania, cu personalitate juridică, care administrează 7 

unități de asistență socială . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Nr

. 

crt 

Denumirea 

asociaţiei/fu

ndaţiei/cultu

lui 

recunoscut 

în Romania 

Denumire proiect Număr 

beneficiari 

pentru 

care se 

solicită 

subvenția 

Număr 

beneficiari 

pentru 

care se 

aprobă 

subvenția 

Suma 

solicitată 

pentru 

anul 

2022 (lei) 

Suma 

aprobată 

de Comisia 

de evaluare 

și 

selecționare 

pentru anul 

2021 (lei) 

Puncte 

acorda

te 

1 Fundația 

Estuar 

Locuințe protejate 

pentru adulții cu 

probleme psihice – 

Casa Liviu 

3 3 360.000 360.000 90 

ADMIS 

2 Asociația 

Fraților 

Mariști ai 

Școlilor din 

România 

Centrul Rezidențial 

Sf. Marcellin 

Champagnat 

32 32 1.992.638 1.992.638 90 

ADMIS 

3 Asociația 

Diaconia 

Filiala 

Sector 6 

Masa Bucuriei pe 

Roți 

150 80 568.000 467.200 68,4 

ADMIS 

5 Fundația 

Filantropică 

Metropolis 

Centrul de zi pentru 

copii și părinți 

30 30 498.960 498.960 85 

ADMIS 

6 Fundația 

Filantropică 

Metropolis 

Centrul de consiliere 

și sprijin pentru 

tineri aflați în situații 

de risc 

30 30 834.205 834.205 85 

ADMIS 

7 Asociația 

Sfântul 

Arhidiacon 

Ștefan 

Centrul Comunitar 

Ghencea 

145 100 763.200 506.000      89 

ADMIS 



 
 

 

În urma evaluării și selecționării, conform proceselor verbale înregistrate cu 

nr.9/29.10.2021, nr. 11/04.11.2021, 28/25.11.2021, 30/02.12.2021 și nr. 39/07.12.2021,  

Comisia a stabilit lista cu rezultatele finale privind unitățile de asistență social administrate 

de asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în Romania, acreditate ca furnizori de servicii 

sociale potrivit legii, care au solicitat subvenție de la bugetul Consiliului Sector 6, a 

nivelului subvențiilor precum și numărul de beneficiari  propuse a fi acordate, din  bugetul 

Consiliului Sector 6 în anul 2022. 

 

 

 

8 Fundația 

Regală 

Margareta a 

României 

Centrul Comunitar 

Generații 

50 50 262.266 262.266 70 

ADMIS 

9 TOTAL 440 325 5.279.269 4.921.269  


