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RAPORT ANUAL 
 

Autoritatea finanțatoare: Municipiul București, prin Direcția Generală de Asistență Socială 
a Municipiului București, cu sediul în Str. Constantin Mille, nr. 10 , sector 1, București, Cod 
Fiscal: 15531230, Tel.: 021.314.23.15; Fax: 021.314.23.16, e-mail: registratura@dgas.ro, 
website: www.dgas.ro 
RAPORT ANUAL cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul 
anului 2021 între Municipiul București prin Direcția Generală de Asistență Socială a 
Municipiului București și beneficiari, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu 
modificările și completările ulterioare. 
În anul 2021 s-a organizat o sesiune de selecție pentru acordarea de finanțări nerambursabile 
de la bugetul local al Municipiului București pentru un singur domeniu de activitate, respectiv 
inițiative și acțiuni în domeniul asistenței sociale în vederea dezvoltării și diversificării 
serviciilor sociale, în cadrul căreia au fost depuse 5 (cinci) proiecte. 
La finalul sesiunii au fost atribuite 4 (patru) contracte de finanțare nerambursabilă. 
Situația beneficiarilor, a proiectelor finanțate și rezultatele contractelor de finanțare 
nerambursabilă sunt prezentate mai jos: 
1. Beneficiar: Asociația Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – 
ADRA România; titlul proiectului: Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimile 
Violenței în Familie - Casa ADRA; număr și data contract de finanțare: R350/53/06.09.2021; 
sumă acordată  160.000 lei; sumă decontată: 129.181,68 lei,  rezultate: finalizat; 
2. Beneficiar: Asociația Română Anti-Sida – ARAS; titlul proiectului: Cunoaște-ți 
Statusul!; număr și data contract de finanțare: R350/54/06.09.2021; sumă aprobată: 55.440 lei; 
sumă decontată:  52.987 lei, rezultate: finalizat; 
3. Beneficiar: Asociația TOUCHED România; titlul proiectului: Centrul Maternal Casa 
AGAR; număr și data contract de finanțare: R350/55/06.09.2021; sumă aprobată: 51.300 lei; 
sumă decontată:  47.229,78 lei, rezultate: finalizat; 
4. Beneficiar: Asociația F.R.E.E. – Asociația Femei Răscumpărate și EliberatE – RISE; 
titlul proiectului: Reintegrarea în Societate a Victimelor Traficului de Persoane; număr și data 
contract de finanțare: R350/56/06.09.2021; sumă aprobată: 84.821 lei; sumă decontată: 0 lei, 
rezultate: neimplementat, beneficiarul nu a prezentat documente justificative în vederea 
decontării. 


