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Curs achizitii publice cu 75 de reprezentanti ONG
Grupuri de lucru cu 30 reprezentanti ONG

Mese rotunde cu 150 reprezentanti ONG si APL

Pachet de documente privind achizitia serviciilor sociale !
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Conținutul pachetului de documente privind achiziția de servicii sociale
dedicate persoanelor vârstnice :

1. Un ghid orientativ pentru achiziția publică a serviciilor sociale, în baza Legii
98/2016;

2. Un model de procedură simplificată proprie

3. Un model aplicativ de documentație de atribuire, ilustrând modul în care se poate
organiza procesul de achiziție publică pentru serviciile destinate persoanelor
vârstnice, respectiv pentru patru tipuri de servicii: îngrijire la domiciliu, centru
rezidențial, centru de zi si cantină socială.
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Conținutul pachetului de documente privind achiziția de servicii sociale
dedicate persoanelor vârstnice :

Cele 4 tipuri de servicii sociale, care au făcut obiectul pachetelor de documente
realizate în cadrul proiectului, au fost selectate în raport cu primele opțiuni exprimate
de autoritățile locale, în cadrul studiului realizat în cadrul proiectului.

85% din repondenți au considerat ca fiind utilă/foarte utilă publicarea unor pachete
de documentații standard (inclusiv un model de procedură simplificată proprie), pe
site-ul ANAP.
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Ghidul orientativ pentru achiziția publică a serviciilor sociale, în baza Legii 98/2016; -
realizat cu sprijinul Federatiei Organizatiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale -

FONSS. 
 Conține recomandări pentru autoritățile contractante care doresc să achiziționeze servicii sociale de 

la furnizorii privați din comunitate, pe baza prevederilor Legii Achizițiilor Publice, nr.98/2016
 definitia achizitiei publice- regimul specific al achizitiei de servicii sociale
 Etapele principale ale unei achizitii publice
 Etapa de pregatire si planificare a achizitiei
 Etapa de organizare a licitatiei
 Etapa de implementare a contractului si model orientativ de contract
 Model fisa de date achizitie servicii sociale
 Informatii generale despre serviciile sociale in Romania, inclusiv mecanismele de finantare ale 

serviciilor sociale din fonduri publice.
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Modelul de Procedură simplificată proprie

a) Întocmită în acord cu principiile achizițiilor publice prevăzute la art. 2
alin. (2) din Legea 98/2016

b) Configurată pentru atribuirea tuturor tipurilor de „proceduri de
servicii sociale și alte servicii sociale și alte servicii specifice”
prevăzute în Anexa 2 din Legea 98/2016, conform art. 68 alin. (2) din
Legea 98/2016

c) Instrument flexibil, ușor de adoptat de toate categoriile de autorități
contractante
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Pachetele de documentații de atribuire

a) Conțin Instrucțiunile pentru ofertanți, caietul de sarcini, model de
contract și modele de formulare (inclusiv modelul de propunere
tehnică și financiară) și model de anunț publicitar;

b) Personalizate pentru următoarele 4 tipuri de servicii sociale:
i. Servicii sociale acordate în centrele de zi pentru persoane vârstnice
ii. Servicii sociale acordate în cadrul centrelor rezidențiale
iii. Servicii sociale de asigurare a hranei la domiciliu
iv. Servici sociale de îngrijire la domiciliu
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Concluzii preliminare:
a) Un număr de peste 90 de experți din cadrul ONG-urilor participante la activitățile

proiectului au asimilat cerințele pachetului legislativ aplicabil domeniului
achizițiilor publice și sunt pregătiți să se implice în procese de îmbunătățire a
celor 4 pachete de documente pentru achiziția de servicii sociale dedicate
persoanelor vârstnice.

b) Reprezentanții autorităților contractante implicate în activitățile proiectului au
manifestat dorința de a opta pentru efectuarea de achiziții de servicii sociale prin
acest mecanism, pachetul de documente standardizate pentru achiziție de servicii
sociale fiind un instrument extrem de util si dorit de aceștia.
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Concluzii preliminare:
c) Analizele și sondajele efectuate în cadrul proiectului au confirmat necesitatea

promovării unui pachet legislativ terțiar cu privire la modalitatea de realizare a
achizițiilor de servicii sociale, prin organizarea de proceduri de achiziție
simplificate proprii.

d) Pentru a fundamenta necesitatea achizitiilor de servicii sociale, este nevoie de o
analiza periodica a nevoilor comunitatii in ceea ce priveste dezvoltarea serviciilor
sociale si fundamentarea strategica a planurilor anuale de actiune care ar trebui
sa cuprinda ca parte componenta un plan anual de achizitii de servici sociale.
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Demersuri oficiale efectuate:

Pachetul de documente pentru achiziția de servicii sociale dedicate persoanelor vârstnice au fost
supuse atenției următoarelor autorități publice:

a) Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, caruia i s-a cerut un punct de vedere în legătură cu măsura
în care documentele elaborate pot fi incluse în demersurile viitoare ale ministerului.

b) Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, careia i s-a solicitat consiliere metodologica in ceea ce
priveste conformitatea acestora cu legislatia achizitiilor publice in vigoare si de asemeni daca
aceste documente pot face obiectul demersurilor viitoare de reglementare ale Agentiei Nationale
pentru Achizitii Publice.

c) 15 reprezentanti ai autoritatilor publice centrale, care au luat a cunostinta de demersul de realizare
a pachetului de documente si despre necesitatea ca acesta sa fie promovat la nivel national.

d) Peste 25 de reprezentanti ai autoritatilor publice locale, care au participat la intalniri de lucru cu
reprezentanti ai ONG-urilor furnizoare de servicii pentru persoanele varstnice.
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Propuneri:
1. Promovarea unei politici publice care sa ducă la creșterea sectorului de achiziții de
servicii sociale și prin urmare la dezvoltarea sitemului de servicii sociale în asa fel
încât cât mai multe persoane vulnerabile să depășească riscul de marginalizare
socială.

2. Publicarea livrabilelor proiectului într-o secțiune dedicată a site-ului ANAP (ghidul
achizițiilor) pentru a avea o expunere ridicată pentru autoritățile contractante.

3. Constituirea unui grup de lucru format din specialiști ai Ministerului Muncii, ANAP
și reprezentați ai ONG-urilor ce s-au implicat în activitățile de pregătire a celor 4
pachete de documente pentru achiziția de servicii sociale dedicate persoanelor
vârstnice.



www.poca.ro

..și toate acestea pentru 
adevărații beneficiari a acestor 

politici publice…
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.....si care ne dorim sa ajunga 
cam asa.....


