
www.poca.ro

Servicii sociale pentru fiecare 
varstnic- pachet de achizitii de 
servicii in fiecare comunitate
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Ce ne-am propus?

Cresterea capacitatii organizatiilor neguvernamentale care furnizează

servicii sociale destinate persoanelor vârstnice de a formula și propune 

politici publice ce vizează  stimularea contractării sociale în vederea 

dezvoltării de servicii sociale pentru vârstnici în fiecare comunitate din 

România.

ȚINTĂ FINALĂ: 

acces egal si echitabil la servicii sociale de calitate, pentru toti varstnicii 

din Romania, indiferent de comunitatea din care acestia provin.
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Cum ne-am propus ? 

1. ELABORAREA ANALIZEI PRIVIND SITUATIA ACHIZITIILOR DE SERVICII SOCIALE DEDICATE PERSOANELOR VARSTNICE

- situația la nivel național a achizițiilor de servicii sociale dedicate persoanelor vârstnice (servicii 
de ingrijiri la domiciliu, servicii in centre de zi, servicii rezidențiale, cantine sociale, etc). 

- Scopul este de a identifica principalele probleme si provocări cu care se confrunta ONG-urile in 
demersul de contractare a serviciilor dedicate persoanelor vârstnice, problemele legislative 
întâmpinate de autoritățile publice in demersurile de externalizare a serviciilor sociale prin 
achiziții publice, colaborarea cu autoritățile publice locale, disponibilitatea acestora de a 
asigura finanțări alternative a serviciilor dedicate persoanelor vârstnice.



ANALIZA PRIVIND SITUATIA ACHIZITIILOR DE SERVICII SOCIALE DEDICATE 
PERSOANELOR VARSTNICE

OBSTACOLE IN PROCESUL DE CONTRACTARE :
a) lipsa personalului specializat in achizitii publice de 
servicii sociale de la nivelul autoritatilor
contractante,
b) lipsa instrumentelor de lucru-documentatii standard, 
instructiuni de intocmire a caietelor de
sarcini pentru servicii sociale, modele de documentatii
standard;
c) lipsa specialisti achizitii la nivelul ONG-urilor, lipsa
programme de formare pentru ONG.
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2. DEZVOLTAREA UNUI PACHET LEGISLATIV TERTIAR PRIVIND ACHIZITIA DE SERVICII SOCIALE DESTINATE
PERSOANELOR VARSTNICE

2.1 Instruirea a 75 de reprezentanți ai ONG-urilor furnizoare de servicii sociale destinate persoanelor 
vârstnice in domeniul achizițiilor publice

2.2 Formarea a 4 grupuri de lucru in vederea elaborării pachetelor de documente privind achiziția de servicii
sociale destinate persoanelor vârstnice: documentație specifica pentru achiziția fiecărui serviciu (caiet de 
sarcini, documentație de atribuire, contract de achiziție publica, etc). 

2.3 Organizarea a 5 mese rotunde locale cu reprezentanții ONG-urilor si autorităților locale in vederea 
prezentării pachetului de documente privind achiziția de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice 
(150 participanți)  - cu scopul de a dezbate si valida cele 4 pachete de documente legislative terțiare in 
domeniul achiziției publice de servicii  sociale si de aduce in atenția comunităților locale problematica 
persoanelor vârstnice, serviciile dedicate acestor persoane si posibilitățile de finanțare pentru dezvoltarea 
serviciilor.
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3. REALIZAREA CAMPANIEI DE ADVOCACY IN VEDEREA ADOPTARII PACHETULUI LEGISLATIV LA NIVEL 
LOCAL SI CENTRAL

3.1 Instruirea a cel puțin 50 de reprezentanți ai ONG-urilor furnizoare de servicii sociale destinate 
persoanelor vârstnice in lobby si advocacy

3.2 Elaborarea Ghidului de consolidare a dialogului civic

Scopul Ghidului: o mai buna colaborare avand scopul comun, rezolvarea problemelor persoanelor 
vulnerabile din comunitate, promovarea procedurii de contractare a serviciilor sociale, de 
explicare într-o maniera practica etc.



www.poca.ro

3.3 Acordarea de sprijin pentru 25 ONG – uri furnizoare de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice in 
vederea promovării pachetului legislativ terțiar la nivel local

25 de ONG-uri furnizoare de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice au beneficiat de sprijin personalizat 
in vederea promovării pachetului legislativ terțiar la nivel local astfel încât acest pachet sa fie dezbătut si 
ulterior adoptat la nivelul autorității locale.

3.4 Organizarea unei vizite de studiu pentru reprezentanții autorităților locale in județul Bacău, 

15 reprezentanți ai autorităților publice locale interesate de achiziția serviciilor dedicate vârstnicilor, s-au 
întâlnit cu minim 3 reprezentanți ai APL din Bacău care au realizat contractarea prin achiziții publice a serviciilor 
sociale
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4. Realizarea de intalniri cu decidentii politici la nivel central si national

Intervenția proiectului vizeaza punerea in acord a decidenților cu propunerile de politica publica si 
promovarea acestora ca instrumente esențiale in politica de rezolvare a nevoilor vârstnicilor, prin 
dezvoltarea serviciilor sociale la nivel local.
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DURATA PROIECTULUI: 16 luni

Valoarea contractului de finanțare: 962858,06 lei 

FUNDATIA DE SPRIJIN COMUNITAR, BACAU 

ASOCIATIA FOUR CHANGE

UNIVERSITATEA DANUBIUS GALATI 


