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August 2019 

Newsletter nr 12 

 

Lansarea “Ghidului de consolidare a dialogului civic pentru intervenții eficiente în 

beneficiul persoanelor vârstnice” 

Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, în parteneriat cu Asociația four Change și Universitatea 
Danubius Galați lansează „Ghidul de consolidare a dialogului civic pentru intervenții eficiente 
în beneficiul persoanelor vârstnice”, document elaborat în cadrul proiectului “Servicii sociale 
pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii în fiecare comunitate.” 
 
Ghidul prezintă elementele de bază pentru un dialog civic eficient dintre acești actori, cu accent 
pe aceia care intervin în sprijinul persoanelor vârstnice, și pentru a atinge un grad ridicat de 
bunăstare în comunitate, pentru toți cetățenii. 
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Lansarea  “Ghidului de consolidare a 
dialogului civic pentru intervenții eficente în 

beneficiul persoanelor vârstnice” 
 

 

 

Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, în parteneriat cu Asociația four Change și Universitatea 
Danubius Galați lansează „Ghidul de consolidare a dialogului civic pentru intervenții eficiente în 
beneficiul persoanelor vârstnice”, document elaborat în cadrul proiectului “Servicii sociale pentru 
fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii în fiecare comunitate.” 
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Ghidul prezintă elementele de bază pentru un dialog civic eficient dintre acești actori, cu accent 
pe aceia care intervin în sprijinul persoanelor vârstnice, și pentru a atinge un grad ridicat de 
bunăstare în comunitate, pentru toți cetățenii. 
 
Persoanele vârstnice au fost mereu privite cu respect în România, iar batrânețea a fost percepută 

ca un rezervor de experiență, înțelepciune și echilibru pentru comunitate. 

Îmbatrânirea demografică și migrația economică a tinerilor au dus însă la o percepție diferită a 

îmbătrânirii și la atitudini noi în rândul publicului. Costurile mai mari de protecție socială, 

îngrijirea medicală și cea de lungă durată, sunt aspectele pe care discursul public le scoate în 

evidență de cele mai multe ori, în dauna potențialului și a resurselor pe care vârstnicii le reprezintă 

pentru comunități. 

În ciuda acestor schimbări de percepție și atitudini,nevoile persoanelor vârstnice nu s-au schimbat 

de-a lungul timpului. Ieșirea la pensie nu mai este privită de mult timp ca o încheiere a vieții 

active. Preocuparea majorității persoanelor cu vârste de peste 65 de ani este aceea de a păstra 

un nivel cât mai bun de independență și de relaționare socială, de a-și putea menține gospodăria 

în mod autonom și de a participa la activitățile din comunitate. 

Pentru ca aceste obiective să poată fi atinse, persoanele vârstnice trebuie să aibă acces egal și 

eficient la un număr de servicii în localitatea lor de domiciliu, servicii care contribuie la 

menținerea stării lor de sănătate, a demnității și autonomiei, a participării la activitățile zilnice și 

sociale. Este vorba de servicii medicale (medic de familie, servicii medicale preventive și 

specializate), servicii de suport la domiciliu (îngrijirea locuinței, procurarea alimentelor, sarcini 

domestice curente), servicii de îngrijire și asistență medico-sociale la domiciliu (îngrijire mai 

specializată atunci când starea de sănătate a persoanelor se deteriorează) sau, în cazul unor nevoi 

foarte complexe de îngrijire, servicii rezidențiale (cu cazare). 

Atunci când toate aceste servicii funcționează eficient și sunt disponibile în comunitatea lor, 

persoanele vârstnice au o viață activă, pot locui autonom în gospodăria proprie și participă pe o 

perioadă mai îndelungată la viața comunității. Experiența și competențele lor pot fi valorificate 

mult mai bine, atât în schimburile inter-generaționale cât și în activități de voluntariat, în 

consultările publice sau în domeniile în care expertiza lor este foarte necesară (educație, 

meșteșuguri, activități tradiționale sau gospodărești etc.). 

Dezvoltarea serviciilor sociale, medico-sociale și de suport pentru persoanele vârstnice este 

folositoare și altor categorii de persoane din comunitate, ca de exemplu persoanelor cu dizabilități 



   

 
 
 

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

e4
 

ori persoanelor adulte care au probleme temporare de sănătate. Totodată, ele degrevează membrii 

familiei în situațiile în care îngrijirea persoanelor vârstnice ar deveni permanentă și ar necesita 

ieșirea din câmpul muncii a unei rudele apropiate. 

Modul în care se pot dezvolta eficient serviciile sociale și de suport în comunitate depinde foarte 

mult de rezultatele consultărilor permanente și active dintre actorii cheie implicați în acest 

proces: persoanele vârstnice însele, autoritățile locale, membrii familiilor și furnizorii de servicii. 

Dialogul civic reprezintă o modalitate structurată de a discuta cu autoritățile locale pentru 

atingerea unor obiective de interes general pentru comunitate. Acest tip de dialog duce la consens 

și angajament partajat, în subiecte care sunt în general complexe și care cer o mobilizare pe 

termen lung din partea tuturor actorilor cheie. El reprezintă o bună ocazie de a pune în relație de 

colaborare actorii cheie de la nivelul comunității: cetățeni, furnizori de servicii, autorități publice. 

Ghidul este destinat profesioniștilor și voluntarilor din organizațiile neguvernamentale, 

persoanelor vârstnice și familiilor acestora, dar și reprezentanților autorităților publice care sunt 

responsabile pentru identificarea nevoilor cetățenilor, precum și pentru planificarea, finanțarea și 

implementarea serviciilor necesare în comunitate pentru persoanele vârstnice. 

Ghidul complet poate fi descarcat aici. 
 
.................................................................................................................................. 

Serviciile sociale pentru vârstnici și  
rolul ONG-urilor în creșterea accesului  

la acest tip de servicii 
 

Multe persoane vârstnice dependente sunt izolate, în prezent, în gospodăriile lor, fără sprijin 
pentru nevoile elementare ale vieții cotidiene, în condiții de viață extrem de dificile și cu 
încălcarea unor drepturi fundamentale. 
 
Conform Registrului Furnizorilor de Servicii Sociale Acreditați disponibil pe website-ul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale în Martie 2017, în România există acreditați 767 de furnizori de servicii 
sociale destinate vârstnicilor (servicii de îngrijire la domiciliu, centre rezidențiale, centre de zi, 
cantine), care deservesc un număr de 29.622 de vârstnici. Raportat la numărul vârstnicilor care 
trăiesc în sărăcie extremă (15% conform Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice - CNPV, 2015) 
BENEFICIAZĂ DE SERVICII SOCIALE 0.87% dintre vârstnici.60% dintre beneficiarii de servicii sunt 

http://www.4change.ro/library/files/ghid_consolidarea_dialogului_civic_poca_2019.pdf
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deserviți de furnizorii privați, finanțați în proporție de 70% din surse private (Analiza Serviciile 
sociale în România, FDSC, 2012). 
 
NEVOIA IDENTIFICATĂ în 2016 Analiza CNPV constată o slabă dezvoltare a serviciilor pentru 
vârstnicii aflați în dificultate comparativ cu alte categorii defavorizate de populație și o 
insuficientă dezvoltare a structurilor la nivelul autorităților publice centrale și locale care să 
monitorizeze cazurile sociale. În acest moment, la nivel UE, ACHIZIȚIA (CONTRACTAREA) DE 
SERVICII SOCIALE este privită ca SOLUȚIE pentru rezolvarea cu succes a unor probleme comunitare, 
de interes public, de la servicii sociale la proiecte complexe de dezvoltare socio‐economică. 
 
Instrumentul cel mai important pentru creșterea accesului la contractarea socială a serviciilor 
sociale pentru persoanele vârstnice îl deține administrația publică locală/județeană. Sectorul ONG 
își face masiv simțită prezența la nivel local, aducând o contribuție importantă la soluționarea 
problemelor identificate și aflate pe agenda publică. 
 
Deși la nivel de discurs public, politică publică și legislație principală, contractarea serviciilor 
sociale așa cum este definită de Legea 292/2011 poate funcționa, în practica, acest mecanism de 
finanțare a serviciilor sociale, se află într‐o fază de stagnare. Conform Raportului de analiză privind 
contractarea serviciilor sociale (FONCP, 2015), DOAR 4% din contractele ONG-urilor pentru servicii 
sociale cu autoritățile locale au fost realizate în 2015 prin proceduri de achiziții publice. Conform 
raportului (pag.54), principalele obstacole în CONTRACTARE sunt: 
a)      lipsa personalului specializat în achiziții publice de servicii sociale de la nivelul autorităților 
contractante; 
b)      lipsa instrumentelor de lucru – documentații standard, instrucțiuni de întocmire a caietelor 
de sarcini pentru servicii sociale, modele de documentații standard; 
c)       lipsa programelor de formare și informare pentru autorități si ONG. Organizațiile reunite 
sub umbrela SenioriNet, rețeaua națională a ONG-urilor care lucrează cu vârstnicii au apreciat la 
întâlnirea de planificare strategică a rețelei organizată în 2016, faptul că accesul limitat la 
contractare afectează, în primul rând, în mod direct, vârstnicii, care, în lipsa unor servicii sociale 
de suport, au o speranță de viață limitată și un nivel de trai foarte scăzut. 
 
Pentru ca ONG-urile să aibă un rol activ în elaborarea deciziilor privind contractarea la nivel local, 
regional, județean, acestea trebuie să dețină capacitatea de a iniția un dialog constant și activ cu 
autoritatea locală, de a monitoriza și evalua politicile publice propuse de guvernarea locală și de 
a oferi soluții tehnice (în domeniul achizițiilor de servicii). De obicei, rolul ONG-urilor active în 
domeniul social la nivel local/județean se limitează la exprimarea sprijinului pentru rezolvarea 
unei probleme locale și prea puțin în a furniza puncte substanțiale de vedere și feed-back în 
domenii care presupun expertiză specifică, cum este cel al achizițiilor publice. 
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Acest rol pasiv poate fi explicat printr-o varietate de cauze, printre care: lipsa de personal 
specializat, lipsa de pregătire și de resurse dedicate, indicând, de asemenea, lipsa unei abordări 
sistematice și a unei strategii de intervenție la nivel local. 
 
Deși în ultimii ani s-au înregistrat progrese în participarea sectorului ONG la influențarea politicilor 
sociale la nivel regional sau național, majoritatea ONG-urilor care activează în domeniul social, au 
o capacitate redusă de a influența politicile publice realizate la nivel local. Creșterea capacității 
ONG-urilor de a formula și promova politici publice este confirmată de Raportul serviciile sociale 
în România (FDSC, 2012): „dezbaterile și acțiunile de lobby privind clarificarea și simplificarea 
procedurilor de contractare a serviciilor sociale, precum și încurajarea autorităților publice locale 
să utilizeze acest mecanism, trebuie să continue pentru a asigura o dezvoltare firească a serviciilor 
sociale furnizate de sectorul ONG”. 
 
Necesitatea de a investi în dezvoltarea ONG-urilor care lucrează cu vârstnicii și urgența de a 
stimula contractarea serviciilor la nivel local este confirmată de membrii SenioriNet și FONSS, care 
în luna Martie 2017 au dezbătut provocările cu care se confruntă pentru a asigura accesul egal al 
vârstnicilor la servicii. Fără a construi o participare mai largă și mai calificată a ONG-urilor în 
influențarea politicilor, rezultatele politicii de dezvoltare a asistenței sociale nu vor putea avea 
rezultate scontate. Anul 2016 a marcat o amplă reformă a cadrului legal privind achizițiile publice, 
prin transpunerea prevederilor Directivei nr 2014/24/UE a Parlamentului European și aprobarea 
Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice. Principala noutate legislativă este includerea unei 
secțiuni destinate reglementării cadrului privind atribuirea unui contract de achiziție 
publică/acord-cadru care are ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice (SUBSECȚIUNEA 9: 
Paragraful 9: Servicii sociale, art.111-112). 
 
Luând în considerare lipsa unor norme metodologice privind aplicarea noilor dispoziții (CRITERII 
SPECIFICE PRIVIND CALITATEA SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE VÂRSTNICILOR), respectiv a 
procedurii simplificate de achiziție a serviciilor sociale și a rezervării participarii la procedura de 
achizitie pentru ONG acreditat ca furnizor de servicii sociale, se impune DEZVOLTAREA DE 
LEGISLAȚIE TERȚIARĂ, care ulterior să fie prezentată și dezbătută cu Ministerul Muncii, autoritățile 
locale, ANAP, decidenți politici. Iar pentru ca un pachet de achiziții de servicii sociale să fie 
elaborat, se impune preluarea expertizei furnizorilor de servicii sociale pentru vârstnici și 
dezvoltarea capacității ONG-urilor de a realiza și ulterior a se implica în preluarea acestor 
documente de către autoritatea locală. Conform declarației Directorului Adjunct al Ministerul 
Muncii și Justiției Sociale, prezent în data de 16.03.2017 la Conferința Internațională FONSS, pentru 
a asigura transpunerea Legii 98/2016 la nivel local, pentru contractarea serviciilor sociale sunt 
necesare 71 de pachete de documente, pentru fiecare serviciu social în parte, documente care, în 
opinia doamnei director, pot fi realizate în timp, numai cu aportul sectorului ONG.  
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Pentru a putea realiza contractarea serviciilor pentru vârstnici la nivel local/regional, autoritățile 
trebuie să colaboreze cu sectorul ONG pentru a identifica nevoile sociale ale vârstnicilor, 
realizarea pachetului de documente pentru achiziția serviciului și cel mai important, elaborarea 
criteriilor de calitate pentru evaluarea serviciilor sociale.  
 
Prin caracterul ei juridic și aplicabilitatea la nivel local/regional/național, legislația terțiară 
reprezintă o politică publică esențială în procesul de implementare a legii achizițiilor publice 
adoptată de Guvernul României. 
............................................................................................................................. ................. 

Servicii sociale sub lupă – Interviu cu 
organizații partenere: Fundația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor Sociale 
 

Înfiinţată în anul 2009 ca persoană juridică de drept privat cu scop nelucrativ, neguvernamentală, 

Fundaţia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale (F.D.S.S.) are drept scop principal susținerea, 

promovarea și dezvoltarea serviciilor sociale precum și a serviciilor de asistență socială de calitate. 

În vederea atingerii scopului statuat, fundaţia este implicată în realizarea unei game variate şi 

complexe de activitaţi: furnizarea serviciilor sociale la cel mai înalt nivel de calitate pentru a 

răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea 

depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de 

excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii 

vieţii, către toate categoriile de beneficiari. 

Acreditată ca furnizor privat de servicii sociale, FDSS a 
inițiat programul național Bătrânețe Liniștită, care se derulează 
începând cu noiembrie 2016. Grupul țintă căruia se adresează 
programul este publicul larg, interesat de servicii de îngrijire și 
asistență la domiciliu, persoane vârstnice, persoane aflate într-o 
situație de nevoie. 
 
Obiectivul general este asistarea și ingrjirea persoanelor vârstnice, 
precum și a altor persoane aflate într-o situație de nevoie. 
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Obiectivele specifice ale programului: 

§  informarea și conștientizarea îngrijirii și asistenței persoanelor vârstnice și a persoanelor aflate 

în situație de nevoi, la nivelul publicului larg; 

§  operaționalizarea Serviciului de Îngrijire și Asistență la domiciliu, în scopul furnizării serviciilor 

sociale; 

§  dezvoltarea de programe de formare continuă şi metode de lucru pentru specialiștii și pentru 

persoanele interesate care activează în domeniul îngrijirii și asistării persoanelor vârstnice. 

În derularea programului național Bătrânețe Liniștită, este implicat personal specializat, angajat 

sau contractat de către Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, respectiv asistenți sociali, 

psihologi, îngrijitori la domiciliu, etc. 

 

I: Care sunt, în opinia dumneavoastră, provocările furnizorilor de servicii sociale și/sau socio-
medicale? 
R: Cele mai mari provocări pe care furnizorii de servicii sociale/socio-medicale le întâpină în 
activitatea lor sunt legate de personalul de specialitate care este extrem de fluctuant și care 
atunci când îl găsești nu se ridică la calitatea cerută. 
 
I: Din experiența dumneavoastră în lucrul cu vârstnicii, care sunt problemele cu care aceștia se 
confruntă? 
R: Problemele vârstnicilor sunt diverse și complexe. Pornind de la faptul că au pensii mici, că 
prezintă o stare de sănătate precară, dar și că trăiesc în singurătatea  locuinței lor, fiind 
abandonați de propriile familii, aceștia din urmă migrând către alte țări în speranța unui trai mai 
bun. Pot spune că vârstnicii noștri au nevoie de ajutor pe toate palierele socio-medicale. 
 
I: Dacă ați fi în postura Ministrului Muncii și Justiției Sociale, cu ce soluții ați veni pentru 
îmbunătățirea serviciilor? 
R: Părerea mea este că pentru a îmbunătăți ceva trebuie să cunoști bine acest fenomen și nu din 
birou, ci de pe teren, nu cu persoane care nu au o zi de experiență în lucrul cu persoanele 
vârstnice. Prioritar ar fi să se discute atât cu specialiștii în domeniu, cât și cu persoanele vârstnice. 
Pe baza celor culese, ar fi câteva direcții în care aș acționa ulterior, astfel încât să putem vorbi 
despre o îmbunătățire reală și viabilă a calității vieții. 
1. soluții de sprijin al persoanelor vârstnice; 
2. crearea de servicii care să corespundă nevoilor persoanelor vârstnice; 
3. promovarea îmbătrânirii active; 
4. construirea și implementarea de proiecte care să ajute persoanele vârstnice. 
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I: Cum vedeți sistemul de servicii sociale și/sau socio-medicale peste 5 ani? 
R: Dacă nu se va schimba nimic, dezastruos, dar dacă se va acționa și investi cu adevărat în servicii 
de îngrijiri la domiciu ar putea exista o licărire de speranță. 
 
I: Orice altă informație considerați că e relevantă pentru subiectele în discuție. 
R: Consider că la momentul actual ar trebui încurajați toți furnizorii de servicii sociale în domeniul 
persoanelor vârstnice să își continue munca fără a fi obstrucționați în activitate. De asemenea, vis-
à-vis de legea 34/2011, cred ca este necesară o revizuire a cuantumului acordat. 
 
Respondent: Dl. Pleșa Gheorghe (coordonator program) 
................................................................................................................................. 

CNDR propune aprobarea și adoptarea unor 
măsuri bugetare menite să prevină 

concedierea asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap grav 

 

Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România (CNDR), susţinut şi de organizaţii independente ce 

au ca obiect de activitate protecţia persoanelor cu dizabilităţi, a propus domnului Marius - 

Constantin Budăi, Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale şi domnului Eugen Orlando Teodorovici, 

Ministrul Finanţelor Publice, iniţierea demersurilor necesare pentru ca plata indemnizaţiilor lunare 

pentru toate persoanele cu handicap grav să fie făcută prin Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială şi respectiv a municipiului Bucureşti şi asigurarea finanţării acesteia de la bugetul 

de stat, începând cu data de 1 ianuarie 2020. 

În petiţia adresată celor doi miniştri, Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România subliniază că 

întârzierea adoptării acestei măsuri va conduce la efecte dezastruoase pentru viaţa şi autonomia 

persoanelor cu dizabilităţi din România. Abuzurile şi efectele negative generate de prevederile 

legislative actuale sunt înregistrate în fiecare zi de la organizaţiile membre ale CNDR şi de la 

persoanele cu dizabilităţi din întreaga ţară, iar ritmul şi volumul acestor măsuri abuzive este în 

creştere rapidă, ceea ce a condus la solicitarea CNDR de aprobare şi adoptare cât mai rapidă a 

măsurilor bugetare care să oprească această tendinţă îngrijorătoare la nivel naţional. 
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Având în vedere: 

 - Legea bugetului de stat pe anul 2019, 

 - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Dizabilităţii din 

România supune atenţiei celor doi miniştri prezenta situaţie juridică ce creează dificultăţi atât în 

rândul persoanelor cu dizabilităţi cât şi în rândul autorităţilor implicate în mecanismul de finanţare 

pentru susţinerea sistemului de protecţie socială, cu impact negativ direct asupra persoanelor cu 

dizabilităţi. 

"Autorităţile publice locale au obligaţia de a angaja şi salariza asistentul personal al persoanei cu 

handicap grav, precum şi de a asigura plata indemnizaţiei lunare în cazul în care persoana cu 

handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta, conform prevederilor Legii 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Tot Legea 

448/2006, la art. 58, alin. (3) si (10), prevede, în mod discriminatoriu pentru persoanele cu 

handicap, că adultul cu handicap vizual grav primeşte pentru plata însoţitorului o indemnizaţie 

echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradaţia 0, stabilit potrivit prevederilor Legii-

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Sumele aferente 

drepturilor prevăzute la alin. (1)-(5) şi cheltuielilor de administrare se asigură din bugetul 

Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, iar plata acestora se realizează de către Agenţia Naţională 

pentru Plăţi şi Inspecţie Socială prin agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv 

a municipiului Bucureşti". 

Aşadar, Legea 448/2006 prevede surse de finanţare diferite pentru acelaşi tip de prestaţie cuvenită 

persoanelor cu handicap grav. Acest fapt generează o abordare discriminatorie în privinţa acordării 

acestei indemnizaţii persoanelor cu handicap grav faţă de persoanele cu handicap vizual grav, în 

sensul că susţinerea finanţării indemnizaţiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav (cu 

excepţia persoanelor cu handicap vizual grav) a fost plasată în sarcina autorităţilor locale fără 

alocări bugetare suficiente, în timp ce finanţarea indemnizaţiilor cuvenite persoanelor cu handicap 

vizual grav este susţinută direct de la bugetul de stat. 

"Mai mult decât atât, din cauza fondurilor insuficiente, în practică, primăriile au început să caute 

soluţii pentru concedierea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau să facă 

presiuni pentru ca aceştia să-şi dea demisia. Această situaţie ridică următoarele probleme:  
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- În cele mai multe cazuri persoana cu dizabilităţi este total dependentă de asistentul personal, 

ori obligarea persoanei cu dizabilităţi să renunţe la acesta este o încălcare gravă a drepturilor 

prevăzute de Legea nr. 448/2006; 

- Persoana cu dizabilităţi în cauză ar fi obligată să plătească asistentul personal din indemnizaţia 

pe care o primeşte de la bugetul local. Suma nu este deloc suficientă pentru a asigura un contract 

de muncă, iar în cazul acesta asistentul personal ar ajunge să fie angajat fără forme legale; 

 - De multe ori asistentul personal este părinte sau partener de viaţă al persoanei cu dizabilităţi, 

iar rămânerea acestuia fără ocupaţie şi fără contract de muncă pauperizează şi expune întreaga 

familie unui risc suplimentar de sărăcie şi marginalizare socială. 

De asemenea, prin ratificarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, 

România s-a angajat să asigure şi să promoveze exercitarea deplină a tuturor drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului pentru toate persoanele cu dizabilităţi, fără niciun fel de 

discriminare pe criterii de dizabilitate. 

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem iniţierea demersurilor necesare pentru ca plata 

indemnizaţiilor lunare pentru toate persoanele cu handicap grav să fie făcută prin agenţiile 

judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială şi respectiv a municipiului Bucureşti şi asigurarea 

finanţării acesteia de la bugetul de stat, începând cu data de 1 ianuarie 2020. 

Întârzierea adoptării acestei măsuri va conduce la efecte dezastruoase pentru viaţa şi autonomia 

persoanelor cu dizabilităţi din România. Abuzurile şi efectele negative generate de prevederile 

legislative actuale sunt înregistrate de federaţia noastră în fiecare zi, de la organizaţiile membre 

ale CNDR şi de la persoanele cu dizabilităţi din întreaga ţară, iar ritmul şi volumul acestor măsuri 

abuzive este în creştere rapidă. 

Vă solicităm aprobarea şi adoptarea cât mai rapidă a măsurilor bugetare care să oprească această 

tendinţă îngrijorătoare la nivel naţional'', a concluzionat Daniela Tontsch, preşedinta Consiliului 

Naţional al Dizabilităţii din România în documentul amintit. 

Demers susţinut de: 

Filiala Bucureşti a Asociaţiei Distroficilor Muscular 
Asociaţia Calea spre Acces 
Asociatia pentru Persoane cu Dizabilitati Fizice "Sf. Haralambie" Braşov 
Asociaţia Distroficilor Muscular din România 
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Federaţia Sindicatul Asistenţilor Personali ai Persoanelor cu Handicap Romania 
Asociaţia Persoanelor cu Disabilităţi Fizice Dej 
Asociaţia Handicapaţilor Neuromotor – Argeş 
Fundatia Star Hope 
Filiala Arad a Asociaţiei Distroficilor Muscular 
Asociatia Pro Stem Cell 
FONSS - Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale 
....................................................................................................................... 

ANUNȚ în atenția solicitanților de subvenții de 

la bugetul de stat în baza Legii nr 34/1998 

pentru anul 2020 
Agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială organizează selecţia asociaţiilor şi fundaţiilor 

în vederea acordării de subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii și 

Justiției Sociale pentru anul 2020.  

Selecţia are loc în baza prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor 

şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă 

socială, cu completările ulterioare şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.34/1998 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 cu modificările şi completările ulterioare. 

Data-limită de depunere a documentaţiei de solicitare a subvenţiei în baza Legii nr. 34/1998 

privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care 

înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare este ultima zi 

lucrătoare a lunii septembrie.  

Sunt eligibile să solicite subvenții asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, 

acreditate ca furnizori de servicii sociale și care deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile 

sociale pentru care solicită subvenţie, potrivit legii. Documentația de solicitare a subvenției se 

depune în pachet închis la registratura agenției județene pentru plăți și inspecție socială în a cărei 

rază teritorială îşi are sediul asociaţia, fundaţia sau cultul recunoscut în România, până la data de 

30 septembrie 2019.  
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Datele de contact ale agențiilor teritoriale pentru plăți și inspecție socială pot fi consultate pe 

site-ul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Sociale la următoarea adresă: 

http://www.mmanpis.ro/despre-anpis/agentii-teritoriale/ 

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

PROGRAM de granturi 2019 
 

Electrica a lansat cea de-a patra ediţie a Programului de Granturi “Electrica pune România într-o 
altă lumină”, o competiţie naţională de proiecte, prin intermediul căreia compania încurajează 
inițiativele sustenabile ale românilor care vor să își sprijine comunitatea pentru a se dezvolta. 
 

 

http://www.mmanpis.ro/despre-anpis/agentii-teritoriale/
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Programul se desfășoară în perioada 27 august – 22 octombrie 2019, iar valoarea totală a finanţării 
oferite de Electrica este de 50.000 de euro. 
 

Prin programul “Electrica pune România într-o altă lumină” vor fi finanțate inițiative din domeniile 
educație, servicii sociale și de sănătate, mediu, cultură şi sport. Atât persoanele fizice, cât și 
organizațiile neguvernamentale și instituțiile de învăţământ au oportunitatea să propună proiecte 
prin care pot solicita finanțare din partea Electrica, conform Politicii privind acordarea de granturi, 
disponibilă aici: https://www.electrica.ro/politica-de-granturi/ 
 

Competiția se va desfăşura în următoarele etape: 
 • Înscrierea propunerilor de proiect, prin completarea şi transmiterea unui formular disponibil 
pe https://www.electrica.ro/formular-granturi/ (27 august – 24 septembrie). Formularul de 
inregistrare poate fi previzualizat aici; 
 • Perioada de verificare a eligibilității propunerilor de proiect înscrise, conform Politicii privind 
acordarea de granturi (24 septembrie – 15 octombrie); 
 • Jurizarea propunerilor de proiecte eligibile (15 - 21 octombrie); 
 • Anunţarea câştigătorilor pe www.electrica.ro (22 octombrie); 
  
Dacă aveţi întrebări, le puteţi scrie la adresa csr@electrica.ro sau îi puteţi contacta la numărul de 
telefon 0212085067. 
...................................................................................................................... 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a 

publicat catalogul complet al surselor de 

finanțare pentru Regiunea Centru 

Catalogul se adreseaza tuturor potentialilor beneficiari de fonduri europene sau guvernamentale – 

societati comerciale, autoritati publice, organizatii non-guvernamentale si universitati. 

Catalogul cuprinde si informatii privind Servicii sociale pentru persoane fara adapost, program ce 

are ca obiectiv reducerea numarului de persoane apartinand grupurilor vulnerabile prin furnizarea 

unosr servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesionala adecvate nevoilor 

specifice. 

Documentul complet poate fi accesat aici. 

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

https://www.electrica.ro/politica-de-granturi/
https://www.electrica.ro/formular-granturi/
https://www.electrica.ro/wp-content/uploads/2018/07/Formular-granturi_RO.pdf
mailto:csr@electrica.ro
https://clnr.us20.list-manage.com/track/click?u=d70506219f3b43335fa592575&id=761e719c68&e=edc4e641df
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Direcția Generală Programe Europene –  

Capital Uman a publicat calendarul actualizat 

al lansărilor de proiecte 
 

Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Europene - Capital Uman a 

publicat calendarul actualizat al lansărilor de proiecte.  

Pct 19 menționeaza Consolidarea rețelei de asistență medicală comunitară. 

Potențiali solicitanți eligibili: 

• Ministerul Sănătății/autorități publice/Universități publice de Medicină și Farmacie/Ordinul 

Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali (inclusiv cei din autorităţile de 

sănătate publică, institutele şi instituţiile medicale) singure sau în parteneriat cu actori relevanți 

(alte autorități publice centrale și locale, universităţi, ONG-uri etc.) 

Obiectiv specific: 4.10 - Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistență 

medicală la nivelul comunității 

Activitati principale eligibile: 

• Sprijin pentru consolidarea reţelei de asistenţă medicală comunitară (asistenţi medicali 

comunitari, mediatori sanitari) prin asigurarea resurselor adecvate pentru furnizarea de servicii 

medicale comunitare adaptate nevoilor populaţiei, inclusiv prin furnizarea de programe de formare 

adaptate. 

Valoare proiect maxim: euro 8.625.450,00 

Data estimata pentru lansarea apelului: decembrie 2019 

Calendarul integral poate fi accesat aici.  

 

 

 

 

https://clnr.us20.list-manage.com/track/click?u=d70506219f3b43335fa592575&id=02b96f9856&e=edc4e641df
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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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