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Lansare apel de proiecte 

Autoritatea de Management pentru POR a lansat în data de 27 decembrie 2016 

apelul de proiecte POR/8/8.1/8.3/A/1 - Grup vulnerabil: persoane vârstnice 

 

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

 

Sunt eligibile proiectele care pot contribui la implementarea măsurilor de 

prevenire a instituţionalizării 

 

Se finanțează infrastructura de servicii sociale fără componentă rezidenţială, 

destinată persoanelor vârstnice:  

 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 

 

Într-o singură clădire vor putea funcţiona mai multe centre de servicii sociale 
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Indicatori de proiect  

 Beneficiari (persoane vârstnice) de infrastructură socială de zi 

reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (număr persoane)  

 

 Număr de centre sociale fără componentă rezidenţială a căror 

infrastructură a fost reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată  

 

Numărul de beneficiari vârstnici  

 

 Se va estima 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 următoarele categorii:  

– număr de beneficiari femei, în vârstă de peste 65 de ani, din care 

număr de persoane de etnie romă  

– număr de beneficiari bărbaţi, în vârstă de peste 65 ani, din care 

număr de persoane de etnie romă 
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Alocare financiară 

 

 

Alocarea financiară pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020:  

8,25 mld. euro, din care 6,7 mld. euro din FEDR 

  

Alocarea financiară pentru prezentul apel: 

26,79 milioane euro (23,24 mil. euro FEDR și 3,55 mil. euro de la bugetul de 

stat) 

 

Alocare financiară Regiunea Centru:  

3,70 mil. euro (FEDR și bugetul de stat) 
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Condiții de finanțare 

Ratele de co-finanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile: 

Maxim 85% - Fondul European de Dezvoltare Regională 

Maxim 13% – Bugetul de stat 

Minim 2% - Beneficiari 

Tip de infrastructură Limită minimă și maximă a 

valorii eligibile (euro) 

Unități de îngrijire la domiciliu 50.000 - 150.000  

Centre de zi 100 000 - 500 000  

Cantine sociale 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  

1 EUR = 4.5172 RON (la data de 15 dec 2016) 
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Depunerea cererilor de finanțare 

 Începere depunere proiecte: 28.02.2017, ora 12,00 

 Închidere depunere proiecte: 29.08.2017, ora 12,00 

 

 Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică 

MySMIS, conform instrucțiunilor, recomandărilor și clarificărilor din 

Anexa 1 la Ghid 

 

 Anexele la formularul cererii de finanțare vor fi încărcate în MySMIS, în 

format PDF, după ce au fost semnate digital 
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Eligibilitatea solicitantului (1) 

Forma de constituire: 

 

A. Unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public 

 

B. Entitați de drept privat: 

 

 asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 

 unităţi de cult/ structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase 

recunoscute în România 

 

C. Parteneriate între oricare dintre entitățile menționate la punctele A şi B  
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Eligibilitatea solicitantului (2) 

 În cazul parteneriatelor între entităţile de drept 

public şi cele de drept privat, liderul 

parteneriatului va fi entitatea de drept public 

 

 Entităţile de drept public vor stabili 

parteneriatele cu entităţile de drept privat numai 

prin aplicarea unei proceduri de selecţie a 

acestora, care respectă, cel puţin, principiile 

transparenţei, tratamentului legal, 

nediscriminării şi utilizării eficiente a fondurilor 

publice 

 

 În cazul parteneriatelor dintre entități juridice de 

drept privat, liderul de parteneriat va fi 

proprietarul imobilului 
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Eligibilitatea solicitantului (3) 

 Solicitantul de finanţare, sau unul dintre parteneri, este furnizor de 

servicii sociale acreditat în condiţiile legislaţiei naţionale aplicabile în 

vigoare şi  

 

 are o vechime de cel puţin un an de la înfiinţare, la data depunerii 

cererii de finanţare 

 

 În cazul parteneriatelor, cel puţin unul din parteneri trebuie să facă 

dovada acreditării ca furnizor de servicii sociale 

 

 Fiecare dintre membrii parteneriatului care contribuie la asigurarea co-

finanţării trebuie să demonstreze vechimea de cel puţin un an de la 

înfiinţarea ca entitate cu personalitate juridică 
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Eligibilitatea solicitantului (4) 
 

 Solicitantul demonstrează că deține drepturi asupra imobilului, obiect al 

proiectului, la data depunerii cererii de finanţare, precum şi pe o 

perioadă de minim 5 ani de la data plății finale 

 

 Solicitantul de finanțare/partenerii trebuie să demonstreze, după caz: 

 

a) Dreptul de proprietate publică/privată (prin Extras de carte funciară 

şi plan de amplasament vizat de OCPI)  

 

b) Dreptul de administrare (prin Extras de carte funciară din care să 

reiasă dreptul de administrare și actul care conferă dreptul de 

administrare inclusiv în perioada de durabilitate)  

 

c) Dreptul de concesiune (Extras de carte funciară din care să rezulte 

dreptul de concesiune și Contractul de concesiune – pe o perioadă 

estimată acoperitoare inclusiv pentru perioada de durabilitate) 
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Eligibilitatea proiectului – Acțiuni sprijinite (1) 

 
 reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea 

infrastructurii centrelor sociale fără componentă 

rezidenţială existente 

 

 reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea 

infrastructurii pentru înfiinţarea de noi centre 

sociale fără componentă rezidenţială (clădiri care nu 

au avut înainte această funcțiune) 

 

 asigurarea/modernizarea utilităţilor generale şi 

specifice pentru infrastructura de servicii sociale 

fără componentă rezidenţială (inclusiv branşarea la 

utilităţi) 
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Eligibilitatea proiectului – Acțiuni sprijinite (2) 

 
 crearea/modernizarea facilităţilor de acces fizic 

pentru persoane cu dizabilităţi 

 

 amenajarea unor ateliere de lucru în cadrul 

centrelor sociale fără componentă rezidenţială 

 

 dotări adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii 

oferite de infrastructura socială fără componentă 

rezidenţială, inclusiv echipamente pentru persoane 

cu dizabilităţi 
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Eligibilitatea proiectului - Acțiuni sprijinite (3) 

 
 Nu sunt eligibile proiectele pentru investiții care au fost încheiate din 

punct de vedere fizic sau financiar până la momentul depunerii cererii de 

finanţare 
 

 Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani 

înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de 

activităţi (reabilitare/ extindere/ modernizare/dotare) realizate asupra 

aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu 

beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare. 

 

 Nu sunt eligibile proiectele care implică:  

- construirea de clădiri noi, cu excepția extinderilor unor clădiri existente;  

- numai realizarea de construcţii provizorii;  

- numai lucrări care nu se supun autorizării;  

- numai dotarea; 

- combinații între cele de mai sus. 



www.adrcentru.ro               www.regio-adrcentru.ro             www.inforegio.ro 

     

Eligibilitatea cheltuielilor (1) 
 

 Baza legală - HG nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a 

cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european 

de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-

2020. 

 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 

– amenajarea terenului 

– amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială 

 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - în limita a 10% din valoarea 

cheltuielilor eligibile finanțate în cadrul cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de 

bază 

– Studii de teren 

– Obţinerea de avize, acorduri, autorizaţii 

– Proiectare şi inginerie 

– Consultanţă 

– Asistenţă tehnică 
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Eligibilitatea cheltuielilor (2) 

 Cheltuieli pentru investiţia de bază 

 Cheltuieli pentru construcții și insalații 

 Dotări 

 Active necorporale 

 Alte cheltuieli 

 organizare de şantier 

 comisioane, cote și taxe 

 cheltuieli diverse şi neprevăzute - în limita a 10% din valoarea eligibilă a 

cheltuielilor eligibile cuprinse la capitolele 1, 2 și 4. 

 Cheltuieli de informare și publicitate 

 Cheltuieli obligatorii de informare și publicitate - în limita a maxim 10.000 

lei 

 Cheltuieli cu activitățile de marketing și promovare a obiectivului finanțat 

- în limita a maxim 10.000 lei 

 Cheltuieli cu auditul financiar extern pentru proiect - în limita a maxim 5000 

lei / raport de audit financiar trimestrial  
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Eligibilitatea cheltuielilor (3) 

Cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport  

 

 în limita a maxim 15.000 euro 

 

 autovehicule necesare  

serviciilor de îngrijire la domiciliu  

serviciilor de distribuire a hranei calde  

transportului persoanelor fără autonomie de deplasare pentru 

situaţiile în care persoanele respective necesită însoţire 

 

 autovehicule adaptate scopului pentru care se achiziţionează 
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Eligibilitatea cheltuielilor (4) 

 

Cheltuieli neeligibile: 

 

  cheltuieli pentru achiziţia de teren cu sau fără construcţii 

   cheltuieli pentru achiziţionarea consumabilelor 

   cheltuielile privind costuri administrative 

   cheltuielile de personal 

   cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, 

comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor 

   cheltuielile privind costurile de funcționare si intretinere a 

obiectivelor finanțate prin proiect 

   contribuţia in natura 

   amortizarea 
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Completarea cererii de finanțare  
 Cererea de finanțare este compusă din: 

 

 Formularul cererii de finanțare 

  

 Anexe obligatorii 

• Lipsa oricărui document din lista celor obligatorii conduce la 

respingerea cererii de finanțare pe motiv de neconformitate 

  

 Documente suplimentare 

• Rolul documentelor suplimentare este de a demonstra o 

anumită calitate a proiectului, care va fi luată în 

considerarea în etapa de evaluare tehnică și financiară a 

proiectului 

 

Atenție! Documentele încărcate în aplicația MySMIS, ca parte 

din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete 
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Verificarea, evaluarea, selecția și contractarea (1) 

 
Etape: 

 Conformitatea administrativă și eligibilitatea 

 Evaluarea tehnică și financiară, inclusiv vizita la fața locului 

 Etapa precontractuală 

 

În verificarea documentației tehnico-economice se vor utiliza 2 grile:  

 

 Grila de evaluare tehnică și financiară 

 Grila de conformitate SF/DALI sau PT 

 

În situația în care la cererea de finanțare se anexează atât SF/DALI cât și PT, în 

cadrul ETF se va evalua doar Proiectul Tehnic prin utilizarea Grilei de analiză a 

conformității PT, dar se va verifica și corelarea DALI/SF cu PT 

 

Atenție! Proiectul se respinge în cazul bifării cu NU la unele criterii din grila 

de verificare a documentației tehnico economice. 
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Verificarea, evaluarea, selecția și contractarea (2) 

 
 

 Cererile de finanțare depuse în primele trei luni ale apelului vor parcurge 

etapele de verificare preliminară și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi 

direct contractate cele care au obținut cel puțin 70 de puncte și care se 

încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel 

 

 Proiectele care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt respinse 

 

 Pentru cererile de finanțare depuse după primele trei luni se va organiza 

evaluarea în etape lunare, pragul de calitate fiind de 70 de puncte 

 

 Proiectele respinse în cadrul etapei de verificare a conformității 

administrative și eligibilității pot fi redepuse, cu condiția respectării 

termenului limită de depunere a cererilor de finanțare 

 

 Nu pot fi redepuse proiectele după ce au fost respinse în cadrul etapei de 

evaluare tehnică și financiară 
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Verificarea, evaluarea, selecția și contractarea (3) 

 
 

Criterii de evaluare tehnică și financiară:  

1. Contribuţia proiectului la implementarea planurilor de acțiune 

aferente documentelor strategice relevante - maxim 4 puncte 

 

 2.  Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor specifice 

priorității de investiție/POR - maxim 36 puncte 

a) Proiectul se propune pentru localităţile în care se înregistrează un 

procent mare al populaţiei vârstnice în total populaţie pe localitate – (în 

localitatea în care se se propune investiția) – maxim 12 puncte  

 

b) Proiectul se propune pentru localităţi cu zone marginalizate – maxim 4 

puncte  

 

c) Proiectul se propune într-o localitate în care nu există nici un centru de 

servicii sociale – maxim 4 puncte  
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Verificarea, evaluarea, selecția și contractarea (4) 

 
 

Criterii de evaluare tehnică și financiară:  

d) Proiectul se propune în localitate rurală – 3 puncte  

 

e)  Proiectul se propune în judetele cu disparitate mare de dezvoltare între 

urban si rural (IDUL 2011 urban - IDUL 2011 rural) – maxim 3 puncte 

 

f) Proiectul se propune în localităţi mici – maxim 3 puncte  

 

g) Adecvarea investiţiei la structura demografică, economică şi socială a 

judeţului (se evaluează în funcţie de tipul de centru obiect al proiectului; 

dacă se fac mai multe tipuri de centre se notează fiecare şi se face media 

aritmetică) – maxim 3 puncte  

 

h) Proiectul se adresează comunităţilor cu pondere mare de populaţie de 

etnie romă în localitate – maxim 4 puncte  
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Verificarea, evaluarea, selecția și contractarea (5) 

 Criterii de evaluare tehnică și financiară:  

 

3. Calitatea şi maturitatea proiectului – maxim 25 puncte  

  

4. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea 

de şanse, de gen și nediscriminarea - maxim 10 puncte 

  

5. Complementaritatea investițiile realizate din POCU sau alte surse 

de finanțare - maxim 5 puncte  

  

6. Capacitatea financiară și operațională a solicitantului – maxim 20 

puncte  
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Clauze contractuale specifice (1) 

 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 
 

 Beneficiarul se obligă să nu schimbe natura activităţii pentru a cărei 

infrastructură s-a acordat finanţare pe perioada de durabilitate a 

proiectului 
 

 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 
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Clauze contractuale specifice (2) 

 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 
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Clauze contractuale specifice (3) 

 Beneficiarul are obligaţia de a raporta OI/AM POR numărul de 

beneficiari vârstnici ai infrastructurii sociale, anual pe întreaga 

perioadă de valabilitate a contractului de finanţare începând cu data 

împlinirii celor şase luni de la data finalizării proiectului 

 

 În ultima lună din perioada de valabilitate a contractului Beneficiarul va 

întocmi și depune la OI/AM un raport final care va cuprinde numărul 

total de beneficiari pentru întreaga perioadă 

 

 Beneficiarul, entitate publică sau lider de parteneriat, are obligația ca 

în termen de un an după efectuarea plății finale să înscrie clădirea 

imobil al proiectului în domeniul public al unității administrativ 

teritoriale, în categoria clădirilor cu funcțiune socială 
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Informații suplimentare 

  Pagina de internet a Programului Operațional Regional  

      în Regiunea Centru  

http://regio-adrcentru.ro/8-1-investitiile-infrastructurile-sanitare-si-

sociale-care-contribuie-la-dezvoltarea-la-nivel-national-regional-si-

local-reducand-inegalitatile-ceea-ce-priveste-starea-de-sanatate-si-

promovand/ 

 

 Pagina de internet a Programului Operațional Regional  

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html  

 

http://regio-adrcentru.ro/8-1-investitiile-infrastructurile-sanitare-si-sociale-care-contribuie-la-dezvoltarea-la-nivel-national-regional-si-local-reducand-inegalitatile-ceea-ce-priveste-starea-de-sanatate-si-promovand/
http://regio-adrcentru.ro/8-1-investitiile-infrastructurile-sanitare-si-sociale-care-contribuie-la-dezvoltarea-la-nivel-national-regional-si-local-reducand-inegalitatile-ceea-ce-priveste-starea-de-sanatate-si-promovand/
http://regio-adrcentru.ro/8-1-investitiile-infrastructurile-sanitare-si-sociale-care-contribuie-la-dezvoltarea-la-nivel-national-regional-si-local-reducand-inegalitatile-ceea-ce-priveste-starea-de-sanatate-si-promovand/
http://regio-adrcentru.ro/8-1-investitiile-infrastructurile-sanitare-si-sociale-care-contribuie-la-dezvoltarea-la-nivel-national-regional-si-local-reducand-inegalitatile-ceea-ce-priveste-starea-de-sanatate-si-promovand/
http://regio-adrcentru.ro/8-1-investitiile-infrastructurile-sanitare-si-sociale-care-contribuie-la-dezvoltarea-la-nivel-national-regional-si-local-reducand-inegalitatile-ceea-ce-priveste-starea-de-sanatate-si-promovand/
http://regio-adrcentru.ro/8-1-investitiile-infrastructurile-sanitare-si-sociale-care-contribuie-la-dezvoltarea-la-nivel-national-regional-si-local-reducand-inegalitatile-ceea-ce-priveste-starea-de-sanatate-si-promovand/
http://regio-adrcentru.ro/8-1-investitiile-infrastructurile-sanitare-si-sociale-care-contribuie-la-dezvoltarea-la-nivel-national-regional-si-local-reducand-inegalitatile-ceea-ce-priveste-starea-de-sanatate-si-promovand/
http://regio-adrcentru.ro/8-1-investitiile-infrastructurile-sanitare-si-sociale-care-contribuie-la-dezvoltarea-la-nivel-national-regional-si-local-reducand-inegalitatile-ceea-ce-priveste-starea-de-sanatate-si-promovand/
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