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Europa îmbătrânește! România este pregatită? 

Fundația de Sprijin Comunitar Bacău în parteneriat cu Asociația Four Change și Universitatea Danubius 

Galați lansează, la sfârșitul lunii noiembrie, ”Analiza privind situația achizițiilor de servicii sociale 

dedicate persoanelor vârstnice”, document elaborat în cadrul proiectului ”Servicii sociale pentru fiecare 

vârstnic – pachet de achiziții de servicii în fiecare comunitate” . 

Analiza apare în contextul în care problematica persoanelor vârstnice nu reprezintă încă o prioritate pe 
agenda politică, deși semnalele de alarmă cu privire la impactul îmbătrânirii demografice sunt cunoscute 
de cel puțin 10 ani. Creșterea pensiilor, fără o dezvoltare echilibrată a serviciilor de suport pentru 
persoanele vârstnice (inclusiv a serviciilor de îngrijire de lunga durată), conduce progresiv la o povară 
nesustenabilă pentru bugetul de stat. 

Având în vedere țintele asumate de către România prin Strategia pentru consolidarea administratiei 
publice 2014 – 2020 (SCAP), Strategia națională în domeniul achizițiilor publice și Strategia Națională 
privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020, se impune ca necesitate, dezvoltarea unor 
SOLUȚII URGENTE pentru aplicarea dispozițiilor normative referitoare la achiziția de servicii sociale pe 
fondul lipsei unor norme metodologice de implementare sau a unor ghiduri și metodologii.  

Prin creșterea capacității ONG-urilor active în domeniul protecției vâstnicilor pentru a dezvolta 
contractarea prin achiziții publice a serviciilor sociale destinate vârstnicilor, proiectul propune o soluție 
convergentă cu dezideratele menționate atât în Strategiile naționale cât și asumate public de către 
Ministerul Muncii și Justitiei Sociale. 

Obiectivele analizei sunt: 

 Identificarea și analiza ONG-urilor licențiate din România și a principalelor probleme și provocări 
cu care acestea se confruntă. 
 Identificarea problemelor întâmpinate de autoritățile publice în demersurile de externalizare a 

serviciilor sociale prin achiziții publice. 
 Identificarea nevoilor de formare. 
 Formularea de recomandări strategice bazate pe propunerile stakeholderilor și analiza echipei de 

cercetare.  
 

Pe baza unor studii anterioare și pe baza datelor culese până la acest nivel de analiză, în elaborarea 
cercetării, s-a pornit de la următoarele ipoteze: 

 Furnizorii ONG de servicii pentru persoanele vârstnice utilizează, într-o mică măsură, 
prevederile Legii 98/2016. 

 Autoritățile locale nu utilizează, decât într-o mică măsură, Legea 98/2016 pentru achiziția de 
servicii sociale. 

 Motivul pentru care ONG-urile nu utilizează acest mecanism este acela că nu există experți la 
nivel de organizație pentru a-l utiliza. 

http://www.anrmap.ro/documents/10180/0/Hotararea+nr+901_2015.pdf/0d41f605-0f9d-4a3f-80a0-6a4be57601ee
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 Achiziția de servicii sociale pentru persoanele vârstnice nu constituie o prioritate pentru 
autoritățile locale. 

 Profesioniștii din ONG-uri au nevoie de instruire în ceea ce priveste achiziția de servicii sociale 
prin intermediul Legii 98/2016. 

 
ONG-urilor licențiate în a oferi servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice și Autorităților 

Publice Locale le-au fost aplicate chestionare, realizându-se totodată și interviuri cu 18 specialiști în 

domeniu. Un număr de 90 de ONG-uri și 342 de APL-uri au răspuns la chestionare. 

În urma analizei răspunsurilor primite, atât de la reprezentanții ONG-urilor cât și de la cei ai APL-urilor, 
se pot sublinia urmatoarele aspecte importante referitoare la situația achizitiilor de servicii sociale în 
România: 

 Dacă ONG-urile au raportat în proportie de 69% că nu cunosc deloc sau cunosc parțial prevederile 
Legii 98/2016, reprezentanții APL cunosc aceasta lege în proporție de 58,93%. 

 Deși APL-urile cunosc această lege, nu o aplică în achiziția de servicii sociale. 

 Atât ONG-urile cât și APL-urile invocă motivul LIPSEI FONDURILOR și NORMELE NECLARE ale legii în 
relație cu dificultatea achiziției serviciilor sociale. 

 Ambele ”părți” spun că nu au persoane specializate în instituție care să se ocupe de achiziția de 
servicii sociale pentru persoanele vârstnice. 
 

Rezultatele analizei vor sta la baza unei propuneri de politică publică care să faciliteze dezvoltarea 
sectorului de servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice, într-un mod unitar, pe tot 
teritoriul Romaniei.  
 
Dintre rezultate previzionate ale proiectului mai menționăm: 

 75 de reprezentanți ai ONG-urilor furnizoare de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice 
instruiți în domeniul achizițiilor publice; 

 4 pachete de documente privind achiziția de servicii sociale dedicate persoanelor vârstnice 
elaborate în cadrul unor grupuri de lucru formate din specialiști ai ONG și reprezentanți ai 
autorităților locale; 

 5 mese rotunde cu reprezentanții ONG-urilor și autorităților locale în vederea prezentării pachetului 
de documente privind achiziția de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice; 

 cel putin 50 de reprezentanți ai ONG-urilor furnizoare de servicii sociale destinate persoanelor 
vârstnice instruiți în lobby si advocacy; 

 un ghid de consolidare a dialogului civic; 

 o vizită de studiu organizată cu participarea a cel puțin 15 reprezentanți ai autorităților publice 
locale; 

 15 întâlniri organizate cu decidenţi politici; 

 5 autorități locale care adoptă propunerile de politică publică în sedință de consiliu local/județean. 
 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativa 2014-2020 și are ca scop creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale care 

furnizează servicii sociale destinate persoanelor vârstnice de a formula și propune politici publice ce 

vizează stimularea contractării sociale în vederea dezvoltării de servicii sociale pentru vârstnici, în fiecare 

comunitate din România. 
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați la adresa de email comunicare@4change.ro, persoana 
de contact Aurelia Pasăre.  

***** 

Notă pentru redactori: 

*Populatia vârstnică reprezintă 15% din populația țării, iar estimările arată că în anul 2050, procentul va 

ajunge la 30%. Nevoia de servicii destinate persoanelor vârstnice se manifestă la cel putin 20% din 

populatia vârstnica actuala, dar este acoperită doar în procent de 0.23%.  

Fundația de Sprijin Comunitar este o organizație nonguvernamentală, cu statut de utilitate publică, 
apolitică și nonprofit, fără caracter religios, înființată în iunie 1997. Prin programele sale contribuie la 
îmbunătățirea vieții semenilor aflați în situații de marginalizare și risc social. FSC se bucură de 
recunoaștere națională și internațională având parteneri instituționali din Marea Britanie, Norvegia, Franța, 
Germania și peste 25 de premii câștigate în cadrul principalelor Gale și evenimente ce promovează 
responsabilitatea socială și excelența în domeniul ONG. 

Asociația Four Change este o organizație neguvernamentală înființată în anul 2012 de o serie de experți 
ai societății civile românesti care și-au propus să producă schimbări pozitive, majore în sectorul 
neguvernamental, dar și în cadrul comunităților în care acționează. Prin activitățile sale, asociația 
contribuie la creșterea nivelului de profesionalizare a organizațiilor neguvernamentale oferind sprijin în 
domenii precum: cercetare, promovare, planificare strategică, management de proiect etc. Misiunea 
organizației este să sprijine organizațiile societății civile pentru a deveni actori relevanți în dezvoltarea 
societății românesti. 

Universitatea „Danubius” este o instituție de învățământ superior non-profit, persoană juridică de drept 
privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ, acreditată prin Legea nr. 
409/2002. Cadrele didactice care alcătuiesc corpul profesoral al Universității "Danubius" din Galați provin 
din elita centrelor universitare Iași, București și Galați, si sunt în totalitate doctori sau doctoranzi. 
Conexiunile academice și de cercetare științifică acoperă America de Nord, Europa și Asia, cunoscând un 
trend continuu ascendent. 
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