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Organizarea grupurilor de lucru pentru elaborarea pachetelor de documente privind achiziția de 

servicii sociale destinate vârstnicilor 

În perioada 12-14 aprilie la Predeal, Fundația de Sprijin Comunitar împreună cu partenerii săi - Asociația 

Four Change și Universitatea Danubius Galați - a organizat întâlnirea celor 4 grupuri de lucru formate din 

30 reprezentanți ONG pentru elaborarea pachetelor 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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Organizarea grupurilor de lucru pentru 
elaborarea pachetelor de documente privind 

achiziția de servicii sociale destinate 
vârstnicilor 

 
În perioada 12-14 aprilie la Predeal, Fundația de Sprijin Comunitar împreună cu partenerii săi - Asociația 

Four Change și Universitatea Danubius Galați - a organizat întâlnirea celor 4 grupuri de lucru formate din 

30 reprezentanți ONG pentru elaborarea pachetelor de documente specifice privind achiziția de servicii 

sociale (centre rezidențiale, îngrijiri la domiciliu, centre de zi, masă pe roți) dedicate persoanelor 

vârstnice. 

Scopul acestei activități a fost inițierea realizării celor 4 versiuni de lucru aferente documentelor de 

politică publică propuse în proiect – pachetele de achiziții de servicii sociale pentru vârstnici. Documentele 

de politică publică vor fi astfel produsul efortului experților în servicii sociale și achiziții, precum și al 

reprezentanților ONG instruiți în calitate de Expert Achiziții publice. 

În acest sens, ulterior organizării celor 3 sesiuni de curs, participanții – reprezentanți ONG – se implică 
efectiv în elaborarea pachetului legislativ terțiar care să completeze Legea nr 98/2016 și care să vină în 
sprijinul APL și ONG-urilor, în vederea contractării de servicii sociale dedicate vârstnicilor. 
 
Fiecare dintre cele 4 grupuri de lucru are ca obiectiv elaborarea unui set de documente sub forma 
documentației specifice pentru achiziția fiecărui tip de serviciu (caiet de sarcini, documentație de atribuire, 
contract de achiziție publică, etc.). Un aspect important al procesului de elaborare este dat de criteriile de 
calificare/selecție pentru furnizorii privați care se traduc prin standarde de calitate ce trebuie îndeplinite.  
 
În cadrul grupurilor de lucru a fost abordată și problematica rezervării participării la achiziția de servicii 
sociale de către furnizorii acreditați.  
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Dintre asociațiile prezente, menționăm:  

 ASOCIAȚIA SAMARITENII ORĂȘTIENI 

 ASOCIAȚIA CRUCEA ROȘIE ARAD 

 ASOCIAȚIA SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA 

 ASOCIAȚIA SOFIA 

 ASOCIAȚIA SÎNZIENE 

 FUNDAȚIA HOSPICE CASA SPERANȚEI 

 ASOCIAȚIA CARITAS SATU MARE 

 FUNDAȚIA CRUCEA ALB GALBENĂ 

 FUNDAȚIA CĂMINUL DE BATRÂNI SFÂNTA MARIA 

 ASOCIAȚIA FILANTROPIA ORTODOXĂ CLUJ 

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

Promovarea contractelor rezervate de 
achiziții la nivelul Municipiului București 

 
Achizițiile rezervate reprezintă un instrument creat la nivelul UE pentru a crește integrarea socio-

profesională a persoanelor din grupurile dezavantajate și de a dezvolta activitatea entităților care 

contribuie la realizarea acestui scop. În România, implementarea acestui instrument este extrem de 

redusă din cauza contextului politic și socio-economic, modificărilor legislative conexe în domeniu, lipsei 

de cunoaștere a lui de către autoritățile publice și a lipsei de conștientizare a importanței acestor măsuri 

pentru incluziunea socială a  persoanelor dezavantajate de către decidenți. 

Studiul ”Contracte rezervate. Provocări, tendințe, oportunități”, realizat de CLNR, analizează 

reglementarea și implementarea procedurii de achiziții publice rezervate, prevăzută de art. 111-112 și 

art. 56 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum și evoluția sectorului de activitate căruia 

aceasta i se adresează, respectiv unitățile protejate autorizate, întreprinderile sociale de inserţie și 

furnizorii acreditaţi de servicii sociale. Printre aspectele evaluate se numără: nivelul de cunoaștere a 

prevederilor legale referitoare la achizițiile publice rezervate, achizițiile de acest tip realizate până în 

prezent în domeniul serviciilor sociale, de sănătate și culturale, principalele probleme întâmpinate în 

cadrul acestor proceduri, beneficiile utilizării acestei proceduri și motivele gradului redus de utilizare a 

acestui mecanism. 

Raportul poate fi descărcat aici: https://www.clnr.ro/raport-achizitii-rezervate-provocari-tendinte-

oportunitati/. 

https://www.clnr.ro/raport-achizitii-rezervate-provocari-tendinte-oportunitati/
https://www.clnr.ro/raport-achizitii-rezervate-provocari-tendinte-oportunitati/
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Start Apel pentru o nouă rundă de finanțări în 
cadrul START ONG 

 
Start ONG a apărut din dorința de a echilibra și a optimiza procesul de micro-finanțare a ONG-urilor tinere 

și a instituțiilor publice non-administrative și se dorește a fi cel mai simplificat instrument de finanțare 

comunitară, lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow. 

 

Programul susține proiectele care au un impact pozitiv în domeniile: educație, sănptate, mediu, social, 

cultură. 

 

Următoarea rundă de înscriere a proiectelor începe în data de 2 mai 2019. 

Poți aplica dacă reprezinți o organizație non-guvernamentală și/sau instituție publică înființată în 

România,cu venituri totale de maximum 50.000 euro în 2018.  

Pentru mai multe detalii legate de eligibilitate: https://startong.ro/poti-aplica-daca.php 

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

AM POCU publică listele intermediare cu 
cererile de finanțare aprobate în etapa de 

evaluare tehnică și financiară, pentru 
apelurile de proiecte: POCU 436/4/4 și POCU 

437/4/4 
 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică listele 
intermediare cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile 
de proiecte: 

• POCU/436/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor 
servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesionala adecvate nevoilor specifice în 
vederea integrării socio-profesionale - Regiuni mai puțin dezvoltate; 

https://startong.ro/poti-aplica-daca.php
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2019/05.04.2019/436_F-PO.DGPECU.09.09_-_Lista_intermediara_a_proiectelor_APROBATE_dupa_ETF.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2019/05.04.2019/436_F-PO.DGPECU.09.09_-_Lista_intermediara_a_proiectelor_APROBATE_dupa_ETF.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2019/05.04.2019/436_F-PO.DGPECU.09.09_-_Lista_intermediara_a_proiectelor_APROBATE_dupa_ETF.pdf
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• POCU/436/4/4 Lista intermediară a proiectelor aprobate - REZERVE 

• POCU/437/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor 
servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesionala adecvate nevoilor specifice în 
vederea integrarii socio-profesionale – Regiunea dezvoltată Bucuresti - Ilfov. 

Începând cu data de 05.04.2019 solicitantii vor fi informati, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu 
privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare. 

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. 
Contestaţiile se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea 
scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în 
sistemul informatic MySMIS 2014+”. 
................................................................................................................................. 

Ambasada Belgiei la București organizează la 

Iași “Săptămâna Belgiană” (1-4 aprilie 2019) 
Ambasada Belgiei la București organizează Săptămâna belgiană - temă centrală: asistența medicală și 

asistența la domiciliu. 

Editia din 2019 se desfășoară la Iași în perioada 1-4 aprilie 2019 și are ca punct de interes asistența 

medicală și asistența la domiciliu. Reprezentanți ai sectorului privat, guvernului și ai societatii civile din 

Belgia și România pun în discutțe provocările și oportunitățiile din domeniu. 

Dintre subiectele abordate menționăm: sănătate și îngrijiri la domiciliu în context european, asistență 

medicală și îngrijiri la domiciliu în România – inițiative și provocări, asistența medicală în perspectiva 

economică pentru România 2019, pacient oncologic și hematologic, îngrijiri paliative, prevenirea 

îmbolnăvirii, servicii de informare în domeniul sănătății, implementarea serviciului de îngrijiri integrate 

în Belgia, boli cardio-vasculare în România, exemple de bune practici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2019/05.04.2019/436_F-PO.DGPECU.09.09_-_Lista_intermediara_a_proiectelor_REZERVE_dupa_ETF.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2019/05.04.2019/437_F-PO.DGPECU.09.09_-_Lista_intermediara_a_proiectelor_aprobate_dupa_ETF.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2019/05.04.2019/437_F-PO.DGPECU.09.09_-_Lista_intermediara_a_proiectelor_aprobate_dupa_ETF.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2019/05.04.2019/437_F-PO.DGPECU.09.09_-_Lista_intermediara_a_proiectelor_aprobate_dupa_ETF.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2019/05.04.2019/Modalitatea_privind_depunerea_unei_contestatii_POCU.PDF
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2019/05.04.2019/Modalitatea_privind_depunerea_unei_contestatii_POCU.PDF
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Evaluare computerizată pentru prevenirea 

escarelor cu care se confruntă utilizatorii de 

scaune rulante 
Fundația Vodafone România şi Fundația Motivation România anunță introducerea unui nou serviciu gratuit 

pentru persoanele cu dizabilități locomotorii – evaluarea computerizată a presiunii exercitate în poziția 

așezat. Serviciul folosește un echipament unic în România, BodiTrak, și are drept scop prevenirea 

escarelor și a altor complicații medicale la care sunt expuși utilizatorii de scaune rulante. Echipamentul a 

fost achiziționat de Fundația Motivation România ca parte a proiectului „Abilitățile contează – sănătate și 

viață activă în scaun rulant” finanțat de Fundația Vodafone România cu 169.000 de lei prin runda de 

finanțare Fondul pentru Fapte Bune. 

 

În perioada aprilie-august 2019 sunt planificate sesiuni gratuite de testare a presiunii în diferite localități 

din țară. Programarea la evaluare poate fi făcută prin apel gratuit la Telefonul utilizatorului de scaun 

rulant – 0800 030 762,de luni până vineri, în intervalul 09.00 – 16.00. 

 

Sistemul de testare a presiunii BodiTrak crește gradul de conștientizare a riscurilor de apariție a escarelor 

în rândul persoanelor cu leziune medulară care participă la programele Motivation. Sistemul este conectat 

la display-ul unui calculator și oferă persoanelor care fac testul o reprezentare vizuală a presiunilor 

înregistrate în poziția așezat. Specialiști Motivation care fac evaluarea și prescrierea de scaune rulante 

potrivite, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, folosesc rezultatele evaluării pentru 

a corecta poziția utilizatorilor prin ajustarea scaunelor rulante sau a pernelor și contribuie astfel la 

îngrijirea și menținerea sănătății persoanelor care folosesc scaune rulante. 

 

Din decembrie 2018 și până în prezent, sistemul de testare a presiunii BodiTrak a fost folosit în București 

pentru evaluarea a 35 de persoane cu leziune medulară. Acestea au devenit utilizatoare de scaune rulante 

ca urmare a unor accidente și sunt expuse riscului de a dezvolta escare care, netratate corespunzător, 

pot duce la complicații severe și chiar la deces.  

 

Pentru detalii: https://www.romaniapozitiva.ro/romania-pozitiva/evaluare-computerizata-pentru-

prevenirea-escarelor-cu-care-se-confrunta-utilizatorii-de-scaune-rulante/ 

 

 

http://www.romaniapozitiva.ro/wp-content/uploads/2019/04/reprezentare-vizuala-BodiTrak.jpg
http://www.romaniapozitiva.ro/wp-content/uploads/2019/04/reprezentare-vizuala-BodiTrak.jpg
https://www.romaniapozitiva.ro/romania-pozitiva/evaluare-computerizata-pentru-prevenirea-escarelor-cu-care-se-confrunta-utilizatorii-de-scaune-rulante/
https://www.romaniapozitiva.ro/romania-pozitiva/evaluare-computerizata-pentru-prevenirea-escarelor-cu-care-se-confrunta-utilizatorii-de-scaune-rulante/
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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! 

 

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 


