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1. Informații specifice apelului de 
proiecte 

 



Informații specifice apel de proiecte 

Prioritatea de investiție 8.1. Servicii sociale: 

•  OS 8.3.A - persoane vârstnice 

•  OS 8.3.B - persoane cu dizabilităţi  

•  OS 8.3.C - copii 
 

În 27.12.2016 AMPOR a lansat apelul de proiecte P.O.R./
8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil persoane vârstnice (cod apel POR /
98/8/3/Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale)  



•  Alocare apel Regiunea Vest: 3,15 mil. euro (FEDR + 
Buget de stat)  

•  Apel competitiv 

•  Perioadă depunere proiecte: 28.02.2017, ora 12.00 – 
29.08.2017, ora 12.00 

•  Depunere exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, 
disponibilă la adresa web:
http://www.fonduri–ue.ro/mysmis           

 

Informații specifice apelului de proiecte 



Informații specifice apelului de proiecte 

•  Se finanțează infrastructuri de 
servicii sociale fără componentă 
r e z i d e n ț i a lă ( r e a b i l i t a r e /
modernizare/extindere și dotare) 

•  Persoanele vârstnice sunt 
persoanele care au împlinit 
vârsta de 65 de ani  

•  În t r -o s ingură c lădi re pot 
funcţiona mai multe centre de 
servicii sociale 

 
 



Informații specifice apel de proiecte 

Beneficiari (persoane vârstnice) de infrastructură socială de 
zi reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată 

Număr de centre sociale fără componenă rezidențială a 
căror infrastructură a fost reabilitată/ modernizată/ extinsă/ 
dotată  

Indicatori de proiect 

Atenție! Numărul de beneficiari vârstnici se estimează ca sumă a 
beneficiarilor unici, începând cu primul an al acordării de servicii 
sociale după finalizarea investiției și până în anul 2023. 
 
Se va prezenta separat pe femei, bărbați, persoane de etnie romă 



Tip de infrastructură Valoare eligibilă minimă 
și maximă (euro) 

Unitate de îngrijire la domiciliu	   50.000 - 150.000	  
Centru de zi	   100.000 - 500.000	  
Cantină socială	   100.000 - 500.000	  
Centru de zi și unitate de îngrijire 
la domiciliu	  

100.000 - 700.000	  

Cantină socială și unitate de 
îngrijire la domiciliu 

100.000 - 700.000	  
	  

Centru de zi și cantină socială 100.000 - 900.000	  
Centru de zi, cantină socială și 
unitate de îngrijire la domiciliu  

100.000 - 950.000	  

Informații specifice apelului de proiecte 
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2. Criterii de eligibilitate și selecție 

2.1 Eligibilitate solicitant 



Eligibilitate solicitant 

1. Tipuri de solicitanți eligibili: 

A. Unități administrativ teritoriale, alte unități de drept 
public 

B. Entități de drept privat 

•  Asociații și fundații constituite conform O.G. nr. 26/2000 

•  Unități de cult/structuri ale cultelor religioase 
recunoscute în România, conform Legii nr. 489/2006 

C. Parteneriate între entitățile de la punctele A și B 
 

2. Contribuția solicitantului este de 2% din valoarea 
cheltuielilor eligibile 

 



Eligibilitate solicitant 

3. Condiții pentru depunerea în parteneriat: 

a)  Parteneriat între entități de drept public şi cele de drept 
privat 

•  Lider - entitatea de drept public  

•  Aplicarea unei proceduri de selecție transparentă pentru 
selectarea partenerilor de drept privat (cf. art. 29 din OUG 
nr. 40/2015) 

b) Parteneriat între entități juridice de drept privat 

•  Lider - proprietarul imobilului  
 

  



Eligibilitate solicitant 

4. Solicitantul, sau unul dintre parteneri: 

•  este furnizor de servicii sociale acreditat  

•  are o vechime de cel puțin 1 an de la înființare 

 
Atenție! În cazul parteneriatelor:  

•  cel puţin unul din parteneri trebuie să facă dovada 
acreditării ca furnizor de servicii sociale  

•  fiecare dintre membrii care contribuie la asigurarea 
co-finanţării trebuie să demonstreze vechimea de cel 
puţin un an de la înfiinţare ca entitate cu personalitate 
juridică 

 



Eligibilitate solicitant 

5. Solicitantul de finanțare/partenerii trebuie să demonstreze, 
după caz: 
 
 
 
Dreptul de 
proprietate 
publică/privată  

•  Extras de 
carte funciară 

•  Plan de 
amplasament 
vizat de 
OCPI 

Dreptul de 
administrare  
•  Extras de carte 

funciară  

•  Actul care 
conferă dreptul 
de administrare 
- inclusiv în 
perioada de 
durabilitate  

Dreptul de 
concesiune 
•  Extras de 

carte funciară  

•  Contractul de 
concesiune –
inclusiv în 
perioada de 
durabilitate 

Atenție! Nu se acceptă proprietatea înscrisă provizoriu 
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2. Criterii de eligibilitate și selecție 

2.2 Eligibilitate proiect și activități 



Eligibilitate proiect și activități 

1. Tipuri de infrastructuri eligibile (conform HG 867/2015): 

•  Centre de zi pentru persoane vârstnice  

•  Unităţi de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice  

•  Centre de preparare şi distribuire a hranei pentru 
persoane în risc de sărăcie  



2. Tipuri de activități eligibile: 

•  Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii 
existente sau noi (a clădirilor care nu au avut înainte această 
funcțiune)  

•  Asigurarea/modernizarea utilităţilor generale și specifice 
(inclusiv branşarea la utilităţi)  

•  Crearea/modernizarea facilităţilor de acces fizic pentru 
persoane cu dizabilităţi 

•  Amenajarea de ateliere de lucru  

•  Dotări adaptate nevoilor beneficiarilor, inclusiv echipamente 
pentru persoane cu dizabilităţi 

Atenție! Sunt eligibile proiectele pentru care execuția de lucrări a 
fost demarată, dar nu a fost finalizată 

 

Eligibilitate proiect și activități 



Cheltuieli eligibile 
 

•  Construcții pentru clădiri și construcţii speciale (ex.: 
gospodării anexă la cantinele sociale, locuri de 
parcare) 

•  Dotări: mijloace fixe sau obiecte de inventar 

•  Achizitia de mijloace de transport în limita a 15 000 
euro, fără TVA 

Atenție! Toate cheltuielile eligibile sunt menționate la 
secțiunea 3.5 din Ghidul specific 

Eligibilitate proiect și activități 



Se punctează suplimentar: 

•  Proiecte din localități în care se înregistrează un 
procent mare al populaţiei vârstnice/ cu zone 
marginalizate/ mici/ rurale/ cu pondere mare de 
populaţie de etnie romă  

•  Gradul de maturitate a proiectului 

•  Complementaritatea cu investițiile realizate din POCU 
sau alte surse  de finanțare	  

	  

Eligibilitate proiect și activități 



Nu sunt eligibile proiectele care implică: 
•  Construirea de clădiri noi 

•  Numai realizarea de construcţii provizorii / care nu se 
supun autorizării / dotarea 

•  Investiții care au fost încheiate din punct de vedere fizic sau 
financiar până la momentul depunerii cererii de finanţare 

•  Investiții care au mai beneficiat de finanţare publică în 
ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, 
pentru acelaşi tip de activităţi 

•  Investiții care depășesc 31.12.2023 

Eligibilitate proiect și activități 



www.adrvest.ro 

3. Documente obligatorii 

la depunerea cererii de finanțare 



•  Documente statutate 

•  Situații financiare 

•  Declarații solicitate în nume propriu a reprezentantului legal 

•  Certificat de acreditare 

•  Documente de proprietate 

•  DALI /SF și sau PT 

•  Hotărâre aprobare indicatori tehnico-economici 

•  Decizia etapei de încadrare referitor la necesitatea 
efectuării studiului de impact sau clasarea notificării 

	  
	  
	   

Atenție! Toate anexele obligatorii sunt menționate la 
secțiunea 4.2 din Ghidul specific 

Eligibilitate proiect și activități 



Pentru demonstrarea maturității proiectului: 
 

•  PT+DDE / AC / Contract de lucrări semnat 

•  Licenţe provizorii sau de funcţionare 

•  Fișa de proiect POCU  

•  Contracte de muncă / colaborare / voluntariat 

•  Adeverinţă emisă de Agenţia Judeţeană de Plăţi şi 
Inspecţie Socială – prin care se va demonstra că în 
localitatea respectivă mai funcționează sau nu un alt 
centru de servicii sociale în general sau pentru 
persoane vârstnice 

	  
	  
	   

Eligibilitate proiect și activități 
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4. Mecanism de evaluare, 
selecție și contractare 



Mecanism de evaluare, selecție și contractare  

Etape: 

1. Conformitate administrativă și eligibilitate de verificare a 
CAE  

Ø  Grila CAE  

2. Evaluarea tehnică și financiară, inclusiv vizita pe teren 

Ø  Grilă ETF 

Ø  Grilă DALI /Grilă PT  

3. Etapa precontractuală 
 

Proiectele respinse în etapa de CAE pot fi redepuse 



5. Clauze contractuale specifice 



Clauze contractuale specifice 

•  Pentru proiectele contractate la faza SF/DALI, solicitantul are 
termen cel mult 2 luni pentru lansarea achiziției pentru 
proiectul tehnic, iar maxim 9 luni pentru lansarea achiziției de 
execuție lucrări 

•  Pentru proiectele contractate la faza PT, solicitantul are 
termen cel mult 2 luni pentru lansarea achiziției de execuție 
lucrări, termen calculat de la intrarea în vigoare a 
contractului 

•  Beneficiarii publici pot transmite, în condiţiile legii, pe 
perioada de durabilitate, dreptul de administrare asupra 
obiectelor/ bunurilor realizate prin proiect către o structură/
competentă aflată în subordinea/coordonarea sa, exclusiv 
pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului 



Clauze contractuale specifice 

•  Beneficiarul se obligă să nu schimbe natura activităţii pentru 
a cărei infrastructuă s-a acordat finanţare pe perioada de 
durabilitate a proiectului 

•  Beneficiarul se obligă să nu constituie ipotecă asupra 
obiectivului în decursul întregii perioade de durabilitate a 
proiectului  

•  Perioada de implementare a activităților după semnarea 
contractului poate fi extinsă până la cel mult dublul perioadei 
inițiale, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023  

•  Beneficiarul este obligat să obțină licența provizorie sau 
licența de funționare pentru fiecare serviciu social furnizat, în 
termen de maxim 6 luni de la data efectuării plății finale, 
după finalizarea perioadei de implementare a proiectului  



Curabitur blandit est  
tempus porttitor 

Mulțumesc pentru atenție! 
Ghiduri de finanțare disponibile pe: 
www.adrvest.ro, www.inforegio.ro  

 
 

Str. Proclamația de la Timișoara, nr. 5 
300054, Timișoara, România 

 
Tel/Fax:   +40 256 491 981      

E-mail: office@adrvest.ro, helpdesk@adrvest.ro 
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