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Newsletter nr 6 

75 de reprezentanți ai ONG-urilor furnizoare de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice 
instruiți în domeniul achizițiilor publice 
 
În cadrul proiectului ”Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii în fiecare 

comunitate”, Fundația de Sprijin Comunitar Bacău în parteneriat cu Asociația Four Change și 

Universitatea Danubius Galați au organizat în perioada ianuarie-martie 2019, cursul gratuit Achizițiile 

publice și serviciile sociale. 

Cursul s-a adresat reprezentanților ONG-uri furnizoare de servicii sociale pentru persoanele vârstnice, 

interesate să achiziționeze astfel de servicii de la autoritățile locale și să formuleze propuneri 

complementare aferente legislației, care reglementează achizițiile de servicii sociale în scopul dezvoltării 

de servicii sociale la nivel local. 
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75 de reprezentanți ai ONG-urilor furnizoare 
de servicii sociale destinate vârstnicilor, 
instruiți în domeniul achizițiilor publice 

 
În cadrul proiectului ”Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii în fiecare 

comunitate”, Fundația de Sprijin Comunitar Bacău în parteneriat cu Asociația Four Change și 
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Universitatea Danubius Galați au organizat în perioada ianuarie-martie 2019, cursul gratuit Achizițiile 

publice și serviciile sociale. 

Cursul s-a adresat reprezentanților ONG-uri furnizoare de servicii sociale pentru persoanele vârstnice, 

interesate să achiziționeze astfel de servicii de la autoritățile locale și să formuleze propuneri 

complementare aferente legislației, care reglementează achizițiile de servicii sociale în scopul dezvoltării 

de servicii sociale la nivel local. 

75 de participanți au fost instruiți în domeniul achizițiilor publice, dobândind cunoștințe privind 

organizarea propriu-zisă a procedurilor de achiziții, elaborarea caietelor de sarcini și a ofertelor, criterii 

de atribuire, elaborarea modelelor de contracte, precum și utilizarea platformei SEAP.  

Modulele de curs au conținut atât sesiuni teoretice cât și exerciții practice, iar participanții au 

interacționat cu profesioniști și practicieni din domeniul serviciilor sociale și al achizițiilor publice. 

Cursul a fost organizat în 3 sesiuni a câte 25 de persoane și s-a desfășurat la Bacău, Alba Iulia și Breaza.   

În cele 4 zile de curs s-a aprofundat, sub îndrumarea experților în domeniu, noul pachet de legi privind 

achizițiile publice intrat în vigoare în 2016, cum ar fi: Legea privind achizițiile publice, Legea privind 

remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică și a contractelor de 

concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Legea 

privind achizițiile sectoriale, Legea privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. 

 

În urma absolvirii cursului acreditat ANC, participanții vor primi diplomă de Expert Achiziții Publice.  
 
Dintre ONG-urile prezente menționăm: Asociația Caritas, Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, 

Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual, Fundația Hospice Casa Speranței, Federația 

Națională Omenia, Crucea Alb-Galbenă, Asociația Filantropică Medical-Creștină Christiana Brașov, 

Asociația Kronos Constanța, Asociația Samaritenii Orăștieni, Asociația filantropia Ortodoză Cluj Napoca, 

Sericiul de ajutor Maltez în România, Fundația Umanitară Agape Sălaj, Asociația Sânziene Alba, Episcopia 

Devei și Hunedoarei etc. 

În perioada 12-14 aprilie urmează să se organizeze 4 grupuri de lucru formate din 30 reprezentanți ONG 

în cadrul cărora se vor elabora 4 pachete de documente specifice privind achiziția de servicii sociale 

(centre rezidențiale, îngrijiri la domiciliu, centre de zi, masă pe roți) dedicate persoanelor vârstnice. 
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Formularul de completat în vederea înscrierii 
în grupurile de lucru pentru elaborarea 

pachetelor de documente specifice 
 
Echipa de proiect a elaborat și va trimite tuturor participanților la cursul de achiziții publice, formularul 

și invitația de a-l completa.  

 

Astfel, li se oferă acestora, posibilitatea de a participa la grupurile de lucru, în vederea elaborării 

pachetelor de documente privind achiziția de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice, în vederea 

elaborării unui pachet legislativ terțiar care să vină în completarea Legii 98/2016 privind achizițiile publice 

și totodată care să sprijine autoritățile publice locale și alte ONG-uri, în vederea contractării de servicii 

sociale dedicate vârstnicilor. 

 

Având în vedere expertiza și interesul fiecăruia, precum și tipologia serviciilor sociale furnizate vârstnicilor 

de către organizația reprezentată, vor fi organizate patru grupuri de lucru, câte unul pentru fiecare dintre 

serviciile destinate persoanelor vârstnice, după cum urmează: servicii de îngrijiri la domiciliu, servicii în 

centre de zi, servicii rezidențiale, cantina social.  

 

Se așteaptă de la fiecare participant (reprezentant ONG absolvent al cursului de achiziții publice) să 

opteze pentru maximum 2 variante de grupuri de lucru. 
 

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

 
Kaufland România susține ONG-urile mici, cu 

o finanțare totală de 500.000 euro 
 

 
Kaufland România, în colaborare cu Asociația Act For Tomorrow, a lansat programul START ONG – primul 

program de finanțare dedicat ONG-urilor mici sau a celor aflate la început de drum. 

 

Finanțarea totală acordată de Kaufland România pentru dezvoltarea micilor ONG-uri este de 500.000 de 

euro, prin susținerea a peste 100 de proiecte în 2019. 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejvigaJRqYo1hSVhQqBV_GLbS6nzCd0vRc-YIPQz0bzM1jwg/viewform?vc=0&c=0&w=1
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De la 1 martie 2019, pot să aplice la START ONG organizațiile non-guvernamentale mici sau înființate în 

2019, dar și instituții publice din sfere precum educația (de exemplu grădinițe, școli) și cu rol social 

(cantine publice, centrele pentru persoane vârstnice și copii). 

Acestea pot înscrie proiecte din domeniile educație, mediu, sănătate, social și cultura, putând obține 

finantari de pana la 10.000 de euro fiecare. 

Condițiile pentru eligibilitate sunt disponibile pe startong.ro.Tot pe această platforma trebuie înregistrate 

proiectele propuse pentru finanțare, urmând regulamentul și indicațiile din platformă. Evaluarea 

proiectelor se va face de către un juriu format de Asociația Act For Tomorrow, în ordinea solicitărilor 

primite până la epuizarea bugetului lunar, iar restul proiectelor neevaluate vor putea fi înscrise în 

competiție în următoarele apeluri lunare. 

START ONG se desfășoară prin intermediul a nouă runde succesive de apeluri de proiecte, care vor fi 

lansate pe tot parcursul anului, începând cu data de 1 a fiecărei luni calendaristice, iar primul apel va fi 

accesibil din 1 martie 2019. 

Pentru detalii: https://www.csrmedia.ro/kaufland-romania-sustine-ong-urile-mici-cu-o-finantare-totala-

de-500-000-de-euro/ 

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

Telefonul vârstnicului a înregistrat peste 
30.000 de interacțiuni telefonice  

De la lansarea serviciului (octombrie 2015), Telefonul Vârstnicului a înregistrat peste 30.000 de 

interacțiuni telefonice, inițiate de aproape 6.000 de persoane de peste 65 de ani.  

 

Telefonul Vârstnicului, prima linie telefonică națională, gratuită și confidențială dedicată persoanelor de 

peste 65 ani, a înregistrat peste 30.000 de apeluri, din octombrie 2015, când a fost lansat, până în prezent. 

Telefonul Vârstnicului, acreditat ca serviciu care oferă consiliere socială, este un proiect al Fundației 

Principesa Margareta a României, finanțat de Fundația Vodafone România, prin programul Connecting for 

Good, cu fonduri totale alocate de peste 600.000 de lei. 

 

https://startong.ro/
https://www.csrmedia.ro/kaufland-romania-sustine-ong-urile-mici-cu-o-finantare-totala-de-500-000-de-euro/
https://www.csrmedia.ro/kaufland-romania-sustine-ong-urile-mici-cu-o-finantare-totala-de-500-000-de-euro/
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Din analiza celor 30.000 de interacțiuni telefonice, inițiate de aproape 6.000 de persoane, reiese că 45% 

dintre vârstnicii care apelează la acest serviciu locuiesc singuri. Mai mult de 70% dintre apeluri vin de la 

persoane din mediul urban, din toate regiunile țării. Din punct de vedere al suportului solicitat, 47% dintre 

apelați au cerut diverse informații utile, iar 35% au fost interesați de servicii de îngrijire la domiciliu sau 

de sprijin emoțional și socializare. Consilierii sociali care lucrează pentru acest serviciu le oferă apelanților 

sfaturi practice, îndrumare către instituții specializate din comunitatea lor sau soluții pentru a suporta 

mai ușor singurătatea. 

  

Una dintre concluziile interacțiunilor cu persoanele de peste 65 de ani este că actorii principali care 

limitează accesul acestora la informație sunt izolarea și discriminarea socială, migrația accentuată a 

familiilor tinere și dificultățile de adaptare la mijloacele moderne de comunicare. 

 

Dintre cei care folosesc în mod frecvent Telefonul Vârstnicului, peste 500 de persoane au avut nevoie de 

socializare și au apelat la Serviciul de Reapelare Săptămânală, operat de 50 de voluntari specializați.  

 

Un alt serviciu complementar esteTeleClubul Seniorilor, dedicat celor care nu au posibilitatea să participe 

la un club al seniorilor în comunitatea locală, fie pentru că acesta nu există, fie pentru că ei nu se pot 

deplasa. Prin TeleClubul Seniorilor, aceștia pot să se conecteze și să discute cu alți vârstnici. 

 

Pentru detalii: https://www.romaniapozitiva.ro/romania-pozitiva/telefonul-varstnicului-a-inregistrat-

peste-30-000-de-interactiuni-telefonice-initiate-de-aproape-6-000-de-persoane-de-peste-65-de-ani/ 

 

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

 

 

 

 

 

 

Daca nu mai doriți să primiți informații din partea Asociației Four Change, va rugam sa trimiteti un reply 

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

https://www.romaniapozitiva.ro/romania-pozitiva/telefonul-varstnicului-a-inregistrat-peste-30-000-de-interactiuni-telefonice-initiate-de-aproape-6-000-de-persoane-de-peste-65-de-ani/
https://www.romaniapozitiva.ro/romania-pozitiva/telefonul-varstnicului-a-inregistrat-peste-30-000-de-interactiuni-telefonice-initiate-de-aproape-6-000-de-persoane-de-peste-65-de-ani/
mailto:office@4change.ro
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Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 

2014-2020. 

 

Titlu proiect: „Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii în fiecare 
comunitate” 

Contract nr. POCA/220/9/8/110476 

Editor: Asociaţia Four Change 

Data publicării: Ianuarie 2019 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene 

sau a Guvernului României 


