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Finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Regional pentru 

modernizarea serviciilor sociale 
 

Luni, 28 ianuarie 2008, a fost lansată la nivel naţional licitaţia deschisă pentru domeniul major de intervenţie 
3.2 din cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013, şi anume “ Reabilitarea / modernizarea / 
dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale” din cadrul Axei prioritare 3 -  “Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale”. 
 
Programul Operaţional Regional, prin Domeniul de intervenţie 3.2 “Reabilitarea / modernizarea / 
dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale” sprijină îmbunătăţirea calităţii infrastructurii 
pentru serviciile sociale (a centrelor rezidenţiale şi a centrelor sociale cu destinaţie multifuncţională) prin 
sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul ţării, în scopul asigurării unui acces egal al cetăţenilor la 
astfel de servicii. Astfel, prin intermediul acestei oportunităţi de finanţare se vor putea realiza proiecte care 
vizează: modernizarea / extinderea clădirilor centrelor sociale (spaţii de cazare, cantine, grupuri sanitare 
etc.); modernizarea / extinderea  clădirilor pentru înfiinţarea de noi centre sociale; modernizarea utilităţilor 
generale  şi specifice ale centrelor sociale; crearea / modernizarea facilităţilor  de acces pentru persoane cu 
dizabilităţi; amenajarea unor ateliere de lucru în cadrul centrelor sociale;  dotarea cu echipamente adaptate 
nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centrele sociale, inclusiv echipamente pentru persoane cu 
dizabilităţi. 

 

Beneficiarii eligibili în cadrul acestui domeniu de intervenţie sunt: Autorităţi ale administraţiei publice 
locale prin serviciile publice de asistenţă socială din subordine; Autoritate a administraţiei publice locale 
desemnată lider al unui parteneriat încheiat cu un furnizor de servicii sociale de drept public sau privat, 
acreditat în condiţiile legii; furnizori de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii, publici (serviciul 
public de asistenţă socială la nivel judeţean şi local, instituţiile publice care au constituite compartimente de 
asistenţă socială, unităţi de asistenţă medico-socială) sau privaţi (asociaţii şi fundaţii, structuri ale cultelor, 
acreditaţi în condiţiile legii, cu respectarea OG 26/2000, OG 68/2003, HG 1024/2004, Legea 47/2006). 

 
Suma alocată Regiunii Vest pentru acest domeniu de intrevenţie este de 10,29 milioane de euro, în 
condiţiile în care alocarea financiară orientativă la nivel naţional pentru domeniul de intervenţie 3.2 
“Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale” este de 99.506.701 
Euro. 

 
Valoarea totală a unui proiect trebuie să fie cuprinsă între minim 350.000 lei şi maxim 3.500.000 lei 
(corespunzător valorilor aproximative a 100.000 – 1.000.000 Euro). 
 
Ghidul solicitantului  - care include atât informatii si instructiuni asupra modului de completare a Cererii de 
finantare, cât si modele standard recomandate, inclusiv formularul Cererii de finanţare, descrierea 
procesului de evaluare si selecţie, criterii de selecţie - este disponibil fie la sediul ADR Vest din Timişoara – 
str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, et.I, fie la următoarele adrese: www.adrvest.ro, www.inforegio.ro sau 
www.mdlpl.ro . Proiectele se depun la sediul ADR Vest – în calitate de Organism Intremediar pentru 
Programul Operaţional  Regional 2007 – 2013. Cererile de finanţare se primesc continuu, până la 
contractarea integrala a fondurilor. Pentru orice fel de informaţii vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi: 
d-na Miruna Vitcu – Şef departament resurse umane şi comunicare ADR Vest, tel./fax 0256 – 49 49 23, 49 19 
81, e-mail miruna.vitcu@adrvest.ro, iar pentru mai multe informaţii despre POR accesaţi: www.adrvest.ro 
sau www.inforegio.ro. 
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