
Federația SenioriNET – ONG-uri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România!

Proiect derulat de Confederația Caritas România în parteneriat cu Asociația Four Change, Fundația de Sprijin 
Comunitar și Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, 

program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 
Scopul proiectului este creșterea capacității și sustenabilității ONG-urilor și sectorului societății civile. 

Proiect derulat de



Model de contractare a serviciilor adresate
persoanelor vârstnice
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Mecanisme de finanțare a serviciilor sociale realizate de către ONG

Bugetul de stat și UE

• Legea 34/1998 
(subvenții)

• PIN

• Plati indirecte 
(deduceri)

• Fonduri publice 
europene (UE, 
Elvetia, Norvegia
etc)

Bugetul local

•Subvenții (34/1998)

•Granturi (350/2005)

•Achizitii publice de 
servicii (legea 
98/2016)

• Indirecte sau in kind

•OUG 68/2003 
(atenție la principii)

Donatii, sponsorizări, 
persoane fizice

• 2% imp.venit

• 20% profit

• Co-plată a 
beneficiarilor

• Donatii ale ONG 
europene...

Economie socială

• Intreprinderi 
sociale

• Intreprinderi 
sociale de 
inserție

• Unități protejate 
autorizate 



Surse de finanțare a serviciilor sociale realizate de către ONG

Ponderile diferitelor surse de finantare pe care le accesează un furnizor non-profit de servicii sociale (2016, 
studiu FONSS)Distribuția bugetului mediu din 2015 pe surse de venit

Fonduri de la bugetul de 

stat (inclusiv subvenții 

sau finanțări prin 

programe de interes 

național sau alte 

programe/proiecte)

3%

Fonduri de la bugetul 

local și/ sau județean

11%

Fonduri structurale 

europene prin 

proiecte/programe

16% Alte proiecte cu finanțare 

externă

14%

Contribuțiile 

beneficiarilor

11%

Donații/Sponsorizări

21%
Activități economice 

proprii

17%

Altele

7%

Total eșantion, N=166 de origanizații care au furnizat informații privind sursele de venit din 2015



Soluția?

Achiziții de servicii sociale



Ce am făcut? 

Studiu - Analiza situației sistemului de achiziții de servicii sociale pentru

persoanele vârstnice în Romania

90 de ONG-uri furnizoare de servicii pentru persoane vârstnice

300 de autorități publice locale din toate județele din țară

În cadrul proiectului POCA Servicii sociale pentru fiecare vârstnic - pachet de achiziții de servicii pentru 

fiecare comunitate?



Rezultate 

• 6%  dintre furnizorii ONG de servicii pentru persoanele vârstnice 
utilizeaza prevederile Legii 98/2016 

• În 81%  din cazuri s-a constatat faptul că la nivelul UAT-urilor NU este 
implementată o procedură simplificată pentru atribuirea contractelor de 
achiziție pentru servicii sociale



Ce am făcut? 

Pachet legislativ terțiar privind achiziția de servicii sociale destinate
persoanelor vârstnice

- Procedură internă având ca obiect prestarea serviciilor sociale;

- Formulare utilizate în cadrul procedurii;

- Caiet de sarcini servicii sociale de îngrijire la domiciliu, centru de zi, 
centru rezidențial și cantină socială.



Avantaje ale atribuirii contractelor de 
servicii sociale

 Transparența – 43,9%

 Creșterea calității serviciilor sociale – 23,5%

 Gestionarea facilă a procesului de atribuire a contractului de -20,4%

 Stimularea furnizorilor de servici sociale prin competiție – 11,2% 

 Se anticipează alocarea de fonduri din UAT pentru servicii sociale 
adresate persoane vârstnice în proporție de aproximativ 1/3 din totalul 
fondurilor alocate alocate în acestă categorie de servicii



Unde suntem acum?

• Proces de feedback privind pachetul de documente din partea
Agenției Naționale pentru Achiziții Publice; 

• Grup de lucru Contractare de servicii sociale în cadrul 
Ministerului Muncii și Justiției Sociale.



Estimările arată că în anul 2050, 
procentul populației vârstnice 
va ajunge la 30% din totalul 

populației!



Vă mulțumesc! 

Aurelia Pasăre
Președinte, Asociația Four Change
aurelia.pasare@4change.ro
0746.607.031
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Federația SenioriNET – ONG-uri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România!  

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce 

disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, 

Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, 

Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în 

calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens 

Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare 

totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, 

intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp 

relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în 

România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. 
Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

http://www.activecitizensfund.ro/
http://www.eeagrants.ro/

