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Mese rotunde la Galați, Bacău și Iași pentru prezentarea pachetului de documente privind achiziția 

de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice 

Fundația de Sprijin Comunitar împreună cu partenerii săi - Asociația Four Change și Universitatea Danubius 

Galați au organizat, în luna iunie, câte  1 masă rotundă la: Galați, Bacău și Iași unde au pus în dicuție o 

propunere de pachet legislativ terțiar, ca soluție pentru contractarea de servicii sociale destinate 

persoanelor vârstnice.  

Scopul întâlnirilor a fost dezvoltarea unui sistem național de servicii sociale dedicat persoanelor vârstnice, 

disponibil în orice comunitate și adaptat nevoilor reale ale beneficiarilor. 
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Mese rotunde la Galați, Bacău și Iași pentru 
prezentarea pachetului de documente privind 

achiziția de servicii sociale destinate 
persoanelor vârstnice 

 
Fundația de Sprijin Comunitar împreună cu partenerii săi - Asociația Four Change și Universitatea Danubius 

Galați - au organizat, în luna iunie, 3 mese rotunde cu tema „Vârstnicul – o resursă sau o povară?”. 

Astfel: Galați (5 iunie), Bacău (7 iunie) și Iași (10 iunie).  

 

Evenimentele au avut loc în cadrul proiectului Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții 

de servicii în fiecare comunitate, cofinanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014 – 2020.  

Scopul întâlnirii a fost acela de a prezenta și dezbate o propunere de pachet legislativ terțiar – ca soluție 

pentru contractarea de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice, în vederea dezvoltării unui sistem 

național de servicii sociale dedicat persoanelor vârstnice, disponibil în orice comunitate și adaptat nevoilor 

reale ale beneficiarilor.  

În cadrul  întâlnirilor a  fost prezentată o analiză privind situația achizițiilor de servicii sociale destinate 

persoanelor vârstnice și au fost analizate cele 4 pachete de documente  privind achiziția de servicii sociale 

pentru persoanele vârstnice, respectiv: achiziția de servicii de îngrijire la domiciliu, servicii rezidențiale, 

centre de zi și cantine sociale, elaborate în cadrul proiectului.  

Totodata, au fost prezentate studii de caz ale diferitilor furnizori de servicii dedicate persoanelor vârstnice, 

iar tematicile privind dezvoltarea durabilă și egalitatea de sanse au fost abordate din perspectiva serviciilor 

sociale.  

Dintre cei prezenți, menționăm reprezentanți ai: Primăriilor, Asociației Salvați bătrânii, Federației STAR, 

Asociației Lumina, DGASPC Bacău, DAS Bacău, Asociației Centrul DANIEL, Hospice Casa Albert, FSS – 

BETHANIA, Congregației Fiicelor Sfintei Maria a Divinei Providențe, FONSS, Asociației Surorilor Misionare – 

Butea, Asociației Alternative Sociale, Caritas Iași, Fundației Alături de Voi. 

Evenimentele sunt parte dintr-o serie de 5 mese rotunde locale cu reprezentanții ONG-urilor și autorităților, 

în vederea prezentării pachetului de documente privind achiziția de servicii sociale destinate persoanelor 

vârstnice, cu scopul de a dezbate și valida cele 4 pachete de documente legislative terțiare în domeniul 
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achiziției publice de servicii sociale și de a aduce în atenția comunităților locale, problematica persoanelor 

vârstnice, serviciile dedicate acestora și posibilitățile de finanțare pentru dezvoltarea serviciilor. 
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Ghid privind Atribuirea de Contracte 
Rezervate și Contractarea Serviciilor Sociale 

 
Ghidul privind Atribuirea de Contracte Rezervate și Contractarea Serviciilor Sociale vine în întâmpinarea 

nevoilor autorităților contractante care doresc să atribuie contracte rezervate sau să contacteze servicii 

sociale sau alte servicii specifice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice. În egală măsură, ghidul poate reprezenta o sursă de informare și pentru organizațiile 

neguvernamentale furnizoare de servicii sociale sau care administrează unități protejate sau întreprinderi 

sociale de inserție. 

 

Ghidul explică necesitatea atribuirii unor astfel de contracte, procedurile și regulile generale aplicabile în 

domeniul achizițiilor publice, precum și reguli și tehnici specifice contractării sociale și atribuirii de 

contracte rezervate. De asemenea, ghidul prezintă o serie de bune practici la nivel european privind 

promovarea achizițiilor sociale și alte modalități de îndeplinire a obiectivelor de incluziune socială. 

 

Acest document a fost realizat în cadrul proiectului „Promovarea contractelor rezervate de achiziții”, 

implementat de CLNR în perioada aprilie 2018 – mai 2019, cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare 

Civică, program dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în parteneriat cu Romanian-

American Foundation, sprijinit de Enel România, Raiffeisen Bank și Ursus Breweries. 

 

Download ghid 

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

Lansarea proiectului “Împreună împotriva 
izolării vârstnicilor din România!” 

 

 
Asociația Four Change împreună cu partenerul său Crucea Alb-Galbenă Filiala Buzău anunță semnarea 
Contractului de finanțare în data de 19 iunie 2019 și lansarea proiectului “Împreună împotriva izolării 
vârstnicilor din România!” ce se adresează unui numar de 165 de persoane vârstnice în situații de 
dependență și/sau în risc de excluziune socială, dintre care: 120 de persoane din comuna Brădeanu (județul 
Buzău), 30 de persoane din comuna Crevedia Mare și 15 persoane din comuna Cosoba (jud Giurgiu). 
 

https://www.clnr.ro/wp-content/uploads/2019/06/II.-Ghid_contracte_rezervate_SO_final_machetat.pdf
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165 de persoane vârstnice în situații de dependență și cu risc de excluziune socială din județele Giurgiu 
și Buzău vor beneficia de servicii socio-medicale integrate în vederea depășirii situației de 
vulnerabilitate și îmbunătățirii calității vieții 
 

 2 servicii sociale înființate și licențiate; 

 45 de persoane vârstnice beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu; 

 120 de persoane care beneficiază de servicii socio-medicale de îngrijire la domiciliu; 

 945 ore de consiliere socială acordată beneficiarilor. 
 
Timp de 26 de luni, proiectul își propune să faciliteze accesul la servicii socio-medicale integrate, în 
concordanță cu nevoile specifice ale beneficiarilor, în vederea depășirii situației de vulnerabilitate și 
îmbunătățirii calității vieții acestora. 
 
“În contextul unei Europe și a unei Românii care se confruntă cu o pondere din ce în ce mai semnificativă 
a populației vârstnice, este necesar să avem în vedere că speranța de viață este considerabil mai mare 
pentru persoanele cu un grad ridicat de independență. În acest sens, subliniem beneficiile îngrijirii asistate 
la domiciliul vârstnicului, cu scopul de a crește calitatea vieții și, totodată, de a reduce pe termen lung 
costurile de îngrijire medicală și socială. (Aurelia Pasăre, Președinte Asociația Four Change) 
 
Din analiza de nevoi realizată în rândul beneficiarilor, au reieșit următoarele: 

- 80% dintre respondenții la chestionare au indicat că nu au o singură problemă ci mai multe asociate, 
cu precădere: problemele de sănătate, singurătatea și accesul limitat la serviciile sociale, ceea ce 
le limitează gradul de independență în cadrul gospodăriei; 

- 92% dintre vârstnici au semnalat diferite probleme de sănătate asociate; 
- 77% își doresc dezvoltarea în comunitate atât a serviciilor sociale cât și a serviciilor medicale. 

 
Proiectul propune o paletă de activități care să contribuie la soluționarea necesităților specifice ale 
persoanelor din grupul țintă, după cum urmează: 
 
a) Servicii socio-medicale de îngrijire la domiciliu adaptate nevoilor a 120 de beneficiari din Com. 
Brădeanu, care vor avea o diagnosticare precoce a patologiilor de care suferă, un nivel crescut de 
independență, o sănătate fizică și psihică îmbunatățită, capacitatea de a-și derula singuri activitățile 
zilnice, depășindu-și astfel situația de vulnerabilitate. 
 
b) Servicii sociale de îngrijire la domiciliu corelate cu nevoile a 15 beneficiari din Com. Cosoba și 30 de 
beneficiari din Com. Crevedia Mare, prin intermediul cărora persoanele vârstnice își vor încetini ritmul de 
degradare psiho – somatică, vor crește nivelul de interacțiune cu îngrijitoarele la domiciliu și prin consilierea 
oferită de asistenții sociali, crescând speranța de viață. 
 
c) Implicare comunitară prin participarea vârstnicilor la Cluburilor Vocea bunicilor, contribuind la creșterea 
interacțiunii dintre membrii comunității și capacității acestora de a face față unor situații sociale 
problematice, de a identifica și soluționa problemele comunității, vârstnicii devenind o resursă comunitară 
importană. Crește nivelul participării sociale active și demne a persoanelor vârstnice prin implicarea 
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acestora în viața comunității din care fac parte. Pe termen lung, vârstnicii devin o resursă pentru 
comunitățile lor și se simt utili și apreciați, recăpătându-și stima de sine. 
 
Proiectul “Împreună împotriva izolării vârstnicilor din România!” este co-finanțat din Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020, Axă prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea saraciei, iar 
valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.791.676,95 lei lei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dr. Streinu – Cercel: Accesul la serviciile de 
sănătate în rural  - sub 50% față de perioada 

de dinainte de 1989 – e dramatic 
 
Dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului "Matei Balş" din Capitală, a afirmat vineri că accesul la 
serviciile de sănătate în mediul rural a scăzut sub 50% faţă de perioada de dinainte de 1989, ceea ce, spune 
el, este dramatic. 
 
"Dacă e să se facă o comparaţie cu sistemul sanitar de dinainte de 1989, practic accesul la serviciile de 
sănătate în sectorul rural a scăzut sub 50%, ceea ce este dramatic. Şi vorbim aici de copii, vorbim de 
vaccinare, vorbim de multe alte lucruri care sunt probleme de asistenţă socială în mare parte". 
 
Prezent la conferinţa "Credinţă şi sănătate în satul românesc", Adrian Streinu-Cercel a apreciat drept 
firească abordarea problemelor din sănătate prin colaborarea cu Patriarhia Română. 
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"Este o abordare firească. Dacă la oraş lucrurile cât de cât sunt stabile, în rural, din păcate, lucrurile nu 
merg bine. Nu peste tot. Sunt zone în care lucrurile sunt aşezate şi sunt pe făgaşul lor, dar în majoritatea 
zonelor sunt mari probleme. Una dintre probleme este dată de lipsa de doctori. Ca atare, personalul medical 
nu mai este statornic în mediul rural şi atunci trebuie să găsim modalităţi prin care să creştem accesul 
persoanelor din zona rurală la serviciile de sănătate", a spus medicul. 
 
El consideră că remedierea acestor deficienţe poate fi rezolvată prin contribuţia tuturor. 
 
"Noi toţi. Cine are o idee şi şi-o poate pune în practică trebuie să vină şi să o expună. Nu poate o singură 
persoană să vadă absolut tot. Da, vederea de ansamblu este la Ministerul Sănătăţii, la Ministerul Educaţiei, 
pentru că sunt două ministere care trebuie să lucreze împreună. Inclusiv Biserica se implică. Pentru că la 
ţară cine este pole position? Este preotul, este primarul, secretarul primăriei şi profesorul sau învăţătorul. 
Ăştia sunt pilonii, pe ăştia trebuie să-i folosim", a mai spus Streinu-Cercel. 
 
În prezentarea din cadrul conferinţei "Credinţă şi sănătate în satul românesc", medicul a vorbit despre 
"Urgenţele în bolile infecţioase", realizând o trecere în revistă a acelor afecţiuni care pot să pună viaţa în 
pericol imediat - meningita, bronhospasmul, pneumoniile atipice.  
 
Sursa: agerpres.ro 
................................................................................................................................. 

Consiliul județean Dolj deschide apel de 

proiecte cu finanțare nerambursabilă  
 

În 24 iunie 2019, Consiliul Județean Dolj își face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare 

nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2019. 

Domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile și sumele aprobate pentru anul 2019 sunt:  

 Mediu – 40.000 

 Educație – 40.000 

 Cultura – 40.000 

 Sport – 40.000 

 Asistență socială – 40.000 

Termenul limita de depunere a proiectelor este 27 iulie, ora 12.00. 

 

Mai multe detalii aici. 

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

 

http://www.cjdolj.ro/documente2019/ong/anunt%20participare.pdf
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Mai multe centre comunitare de servicii 

medico-sociale integrate, înființate în 

Botoșani, Sălaj și Tulcea 
 

Şapte centre comunitare de servicii medico-sociale integrate au fost înfiinţate în judeţele Botoşani, 

Sălaj şi Tulcea în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român, Fondul Tematic de Sănătate: 

"Creşterea accesului la servicii medicale şi sociale: Servicii medicale şi sociale integrate la nivelul 

comunităţii". 
 

Proiectul s-a adresat comunităţilor rurale din judeţele Botoşani, Sălaj şi Tulcea şi a avut drept scop 

dezvoltarea de modele funcţionale de servicii sociale şi de sănătate integrate şi gestionate la nivel local, 

cu scopul îmbunătăţirii accesului la îngrijiri de sănătate şi servicii sociale, în special pentru populaţia 

defavorizată, printr-o strânsă colaborare între serviciile comunitare medicale şi sociale. 
 

Finanţarea a fost oferită de Guvernul Elveţian - 85% şi 15% din partea Guvernului României. 
 

Componenta de dezvoltare a capacităţii la nivelul comunităţilor locale a fost realizată de către Asociaţia 

Română de Sănătate Publică şi Management Sanitar. 

Tot în cadrul proiectului a fost generat şi un ghid pentru dezvoltarea unui centru comunitar de servicii 

medico-sociale integrate. 
 

"Şapte comune au participat la acest proiect pilot. Vreau să îmi exprim recunoştinţa tuturor celor şapte 

comune pentru că au contribuit atât de activ în acest proiect pilot. (...) Mulţumirile mele merg către 

ministrul Sănătăţii şi cel al Muncii. Acest ghid este un studiu ce a durat mai mulţi ani. (...) Ghidul răspunde 

întrebărilor despre cum se pot îmbunătăţi funcţionarea serviciile de sănătate în zona rurală. Ghidul care se 

lansează astăzi arată cum putem face în mod concret următorul pas în direcţia pe care toţi ne-a dorim, să 

îmbunătăţim serviciile medicale şi sociale în România rurală", a declarat, marţi, în cadrul unei conferinţe, 

ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România, Arthur Mattli. 
 

Ministerul Sănătăţii a dezvoltat un al proiect pe aceeaşi temă. 
 

"Vom încerca pe parcursul anilor viitori să preluăm experienţa cea mai bună, care să ducă la creşterea 

accesului la servicii medico-socio-educaţionale ale grupurilor vulnerabile din localităţile rurale din ţară. În 

paralel, am mai dezvoltat, ca minister, printr-o altă finanţare, un alt proiect", a spus Lidia Onofrei, 

directorul în cadrul Ministerului Sănătăţii 
 

Sursa: agerpres.ro 

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



   

 
 
 

Programul Operațional Capacitate Administrativa, Competenta face diferenta! 
Axă prioritară 1 Administratie publica si sistem judiciar efeciente 
Obiectiv specific 1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează 
procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP  
Titlu proiect: Servicii sociale pentru fiecare varstnic – pachet de achizitii de servicii in fiecare comunitate 

Contract nr. 220/09.08.2018 

 

 

P
ag

e9
 

Procentual mai mult, practic mai puțin. 

Modificările fiscale pentru ONG-uri  

din ultimii doi ani (Studiu) 
 

Zonele sărace ale României și cele din mediul rural sau urban mic se caracterizează printr-un acces 

deficitar la serviciile sociale, atât la cele de prevenire, cât și la cele specializate, se arată într-un studiu 

al Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil – FONPC. Practic, acesta este și motivul 

pentru care sărăcia în România scade foarte greu. Astfel, rolul ONG-urilor este important. Totuși, 

autoritățile au avut “grijă” să ofere posibilitatea persoanelor fizice să doneze până la 3,5% din 

impozitul pe venit pentru ONG-uri, dar a scăzut impozitul pe venit, deci acestea nu s-au ales cu mare 

lucru.  

 

Ce spune studiul: 

 Modificările fiscale și economice adoptate în anii 2017 - 2018 în România au afectat activitatea de 

furnizare de servicii sociale a prestatorilor publici și a celor privați (organizații neguvernamentale 

din domeniul protecției copilului). 

 

 Chiar dacă OUG 25/2018 prevede posibilitatea contribuabilului persoană fizică de a dona până la 

3.5% din impozitul pe venit datorat bugetului de stat pentru finanțarea activității entităților 

nonprofit și a unităților de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un 

serviciu social licențiat, scăderea impozitului pe venit va duce și la o reducere a sumelor ce pot fi 

colectate din facilitatea 2%/3,5%. 

 Cerința din 2018 ca persoanele fizice să depună personal Declarația 230 prin care puteau acorda 2% 

din impozit către organizații neguvernamentale a afectat colectarea acestor sume de către mediul 

ONG. 

 Finanțarea publică a serviciilor sociale este insuficientă. 

 Cuantumul subvenției oferit prin Legea 34/1998 este extrem de redus, iar sumele alocate pentru 

subvenționarea serviciilor sociale de la nivel național (Legea 34/1998) au scăzut dramatic în ultimii 

8 ani, ajungând la nivelul celor acordate în 2009. 
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 Finanțare extrem de redusă a serviciilor de prevenire a separării copilului de familie. 

 Finanțarea publică a acestor servicii sociale furnizate de ONG-uri nu ține cont de standardul minim 

de cost/beneficiar prevăzut de legislația în vigoare (HG 978/2015). 

 Creșterea salariilor angajaților din instituțiile publice furnizoare de servicii sociale nu a fost urmată 

și de actualizarea standardelor de cost/beneficiar – probleme în asigurarea finanțării necesare 

pentru furnizarea de servicii sociale. 

 

Conform documentului, se observă migrația personalului calificat de la ONG-uri către instituțiile publice, 

iar utilizarea clauzelor sociale, a contractelor rezervate sau a procedurilor rezervate de achiziție a 

serviciilor sociale conform Legii 98/2016 privind achizițiile publice este extrem de redusă. 

 

Finanțarea publica ̆ pentru serviciile sociale se realizează prin diverse mecanisme aplicate la nivel central 

sau local. 

 

"Este dificil de estimat în lipsa unor date publice în format deschis cuantumul finanțărilor publice pentru 

servicii sociale. Daca ̆ ne raportăm la finanțările oferite în baza Legii 34/1998 se poate observa ca ̆ suma 

alocată în 2017 este mai mică decât cea din 2010. Este nevoie de mecanisme prin care de la nivel central 

să existe suport metodologic pentru nivelul local și județean, de sprijin în vederea întăririi capacității 

organizaționale și de o corelare a procesului de control și monitorizare. La nivel local și județean, 

autoritățile publice au nevoie de cooperarea cu sectorul ONG în vederea creșterii calității serviciilor și a 

diversificării serviciilor", menționează sursa citată. 

 

Studiul recomandă, printre altele, implementarea principiului finanțării publice care urmează beneficiarul 

și a libertății beneficiarului de a-și alege furnizorul de servicii, furnizarea de servicii sociale trebuie inclusă 

ca parte a unui mecanism funcțional și eficient de economie social, facilitățile fiscale oferite pentru 

sponsorizările către ONG-urile furnizoare de servicii sociale, continuarea și simplificarea mecanismului 2%, 

întărirea intervențiilor de prevenire și introducerea unui prag minim procentual al oricărui program care să 

fie investit în activități de prevenire, decontarea de servicii sociale trebuie sa fie făcută la aceleași 

standarde de cost indiferent de natura furnizorului (public, non-profit sau profit). 

 

Asociația mai recomandă ca standardele de cost să fie revizuite periodic și să reflecte atât nevoile 

beneficiarilor cât și pe cele ale furnizorilor de servicii aliniate la piața muncii, o alocare mai mare de buget 

pentru subvenționarea serviciilor sociale, Elaborarea unui ghid care să faciliteze aplicarea legii achizițiilor 

publice a serviciilor sociale și formarea profesioniștilor din sectorul public și privat în domeniul achizițiilor 

publice și sporirea dialogului între instituțiile publice și ONG-uri pentru a facilita implementarea 

prevederilor referitoare la achizițiile rezervate de servicii sociale. 
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În contextul acestor multiple schimbări ale cadrului legislativ, al reformei sociale, FONPC dorește să 

mobilizeze actorii relevanți din domeniul finanțării serviciilor sociale în vederea asigurării sustenabilități 

atât a serviciilor private pentru copii, cât și a celor publice. 

Sursa: Hotnews.ro 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacă nu mai doriți să primiți informații din partea Asociației Four Change, vă rugam să trimiteți un reply 

la adresa de e-mail office@4change.ro cu titlul Dezabonare. Vă mulțumim! 
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