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Informaţii despre prioritatea de investiţii

 Se finanţează proiecte care sprijină procesul de dezinstituţionalizare

a copiilor aflaţi în centre de plasament care urmează să fie închise cu

prioritate.

 Prioritate la finanțare pe POR 2014-2020 au centrele care vor fi închise

și DGASPC-urile. Acestea au rezultat din Planul de prioritizare a

închiderii centrelor de plasament clasice dezvoltat de ANPDCA.

 Investiţiile finanţabile prevăd:

- construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea

infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială,

destinată copiilor (centre de zi pentru copii și centre de zi pentru

consiliere și sprijin pentru părinți și copii)

- construcţia/reabilitarea/modernizarea/dotarea de case de tip familial

pentru copii

http://www.inforegio.ro/
http://www.regio-adrcentru.ro/


www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro www.regio-adrcentru.ro

CENTRE DE PLASAMENT ELIGIBILE PENTRU ÎNCHIDERE

Regiunea Centru

Județ Denumire centru de plasament

DGASPC Alba                                                                                                                  
Servicii comunitare pentru protecţia copilului Blaj - Centrul de

plasament                                                                                                                    

DGASPC BRAŞOV                                                                                                                
Centrul de Plasament "Aurora" Codlea - Complex de servicii

Măgura Codlea

DGASPC BRAŞOV
Centrul de plasament pentru copilul cu handicap "Speranța" - Complex de 

servicii Măgura Codlea                                                                                                       

DGASPC BRAŞOV                                                                                                                Centrul de reabilitare școlară "Albina" - Complex de Servicii Măgura Codlea

DGASPC BRAŞOV                                                                                                                Centrul de Plasament "Casa Maria" - Complex de Servicii Făgăraş

DGASPC BRAŞOV                                                                                                                
Centrul de reabilitare Şcolară "Floare de Colţ" Făgăraş - Complex de Servicii 

Făgăraş 

DGASPC BRAŞOV Centrul "Sfântul STELIAN" Ghimbav

DGASPC BRAŞOV                                                                                                                Complex de servicii "Dacia" 

DGASPC BRAŞOV Centrul de Plasament "Casa Ioana" Rupea 

DGASPC BRAŞOV
Centrul de plasament Ghiocelul - Complex de Reabilitare

Şcolară Brădet
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CENTRE DE PLASAMENT ELIGIBILE PENTRU ÎNCHIDERE

Regiunea Centru

Județ Denumire centru de plasament

DGASPC BRAŞOV 
Centrul de Plasament "Azur" Victoria - Complex de servicii

Victoria

DGASPC BRAŞOV                                                                                                                
Centrul de plasament Alice - Complex de servicii Măgura

Codlea 

DGASPC COVASNA

Centrul rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi Baraolt -

funcţionează în cadrul Complexului de servicii comunitare

Baraolt

DGASPC COVASNA Centru de plasament nr. 6 Olteni 

DGASPC COVASNA Centru de plasament "Borsnyay Kamilla" Tg Secuiesc

DGASPC HARGHITA Centru de plasament Bilbor

DGASPC HARGHITA
Centru de plasament pentru copii cu handicap sever Cristuru

Secuiesc

DGASPC HARGHITA Centru de plasament Ocland 

DGASPC HARGHITA Centru de plasament Subcetate

DGASPC HARGHITA Centru de plasament pentru copii cu handicap sever Topliţa
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CENTRE DE PLASAMENT ELIGIBILE PENTRU ÎNCHIDERE

Regiunea Centru

Județ Denumire centru de plasament

DGASPC MUREŞ
Complex de servicii pentru copilul cu deficienţe neuropsihiatrice Sighişoara -

Serviciul Rezidenţial

DGASPC SIBIU Centrul de Plasament Agârbiciu

DGASPC SIBIU Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilități "Tavi Bucur„ Cisnădie 

DGASPC SIBIU
Centrul de plasament Orlat

DGASPC SIBIU Centrul de plasament Gulliver, Sibiu 

DGASPC SIBIU
Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilități "Prichindelul" Sibiu 

Complexul de servicii "Prichindel" Sibiu 

DGASPC SIBIU Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilităţi Turnu Roşu

*) Denumirea centrului de plasament este cea valabila la momentul evaluării. Pentru obținerea avizului se va menționa 

denumirea actuală a centrului. 
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Informaţii despre prioritatea de investiţii

 Indicatori de proiect:

- Număr de centre destinate protecției copilului, a căror

infrastructură a fost construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/

dotată prin finanțare POR;

- Beneficiari (copii) de infrastructură socială de zi reabilitată/

modernizată/ extinsă/ dotată – obiect al proiectului finanțat prin

POR (număr persoane) – 1S40

- Beneficiari (copii) de infrastructură de dezinstituționalizare

construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată – obiect al

proiectului finanțat prin POR (număr persoane) – 1S41

 Rata de cofinanţare a beneficiarului: minim 2%.
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Informaţii despre apelul de proiecte

 Apel de tip non-competitiv, bazat pe principiul „primul venit,

primul servit”

 Proiectele depuse ce obţin minim 50 de puncte - contractate în

ordinea ieșirii din etapa de precontractare, conform principiului:

„primul venit, primul servit”

 Proiectele care obţin mai puţin de 50 de puncte sunt

respinse.

 O cerere de finanţare respinsă într-una din etapele

procesului de evaluare, selecţie şi contractare, poate

fi redepusă în cadrul apelui de proiecte, în limita

termenului de depunere a proiectelor.
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Informaţii despre apelul de proiecte

 Perioada de depunere a proiectelor:

01.03.2019, ora 12.00 - 01.07.2019, ora 12.00

 Depunerea cererilor de finanțare, doar în intervalul menționat - exclusiv

prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la http://www.fonduri-

ue.ro/mysmis.

 Valoarea eligibilă – min. 200.000 euro - max. 1.000.000 euro, echivalent în

lei. (cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte (ianuarie) –

1 euro = 4,663 RON/EURO)

 Proiectul este considerat eligibil şi după semnarea contractului de finanțare,

în situația în care valoarea acestuia scade sub valoarea minimă de

200.000 euro, la o valoare mai mică decât cea estimată

 Alocarea naţională pentru regiunile mai puțin dezvoltate:

78.782.312 euro
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Eligibilitatea solicitantului

 Solicitanţii eligibili – Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului, din judeţele în care funcţionează centrele de plasament pentru

care sunt elaborate planuri individuale de închidere

 Se pot încheia parteneriate cu:

- UAT, alte entităţi de drept public aflate în subordinea UAT, cu activitate în

domeniul social

- entități de drept privat, acreditate ca furnizori de servicii sociale pentru

copii (asociaţii, fundaţii, unităţi de cult)

 Solicitantul sau cel puţin unul dintre parteneri este furnizor acreditat de

servicii sociale.

 Solicitantul/unul dintre parteneri face dovada dreptului de proprietate/

administrare asupra imobilului-obiect al proiectului, la data depunerii

cererii şi 5 ani după plata finală.

 Solicitantul sau partenerii au vechime de cel puţin un an.

 Solicitantul şi partenerii respectă condiţiile de eligibilitate
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Eligibilitatea proiectului

 Proiectul se încadrează în obiectivul specific 8.3 al POR – acest apel

reprezintă una din etapele ce vor conduce la închiderea centrelor de

plasament, în conformitate cu planurile de închidere elaborate de

fiecare DGASPC în parte

 Activități orientative eligibile:

- construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea

infrastructurii pentru centrele de zi pentru copii;

- construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea caselor de

tip familial pentru copii;

- reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea unor imobile şi

transformarea lor în centre de zi pentru copii;

- reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea unor imobile şi

transformarea lor în case de tip familial pentru copii;

- asigurarea/modernizarea utilităţilor generale şi specifice (inclusiv

branşarea la utilităţi) pentru centrele de zi pentru copii şi pentru

casele de tip familial pentru copii;

- crearea/modernizarea/adaptarea facilităţilor de acces fizic pentru

persoane cu dizabilităţi;
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Eligibilitatea proiectului

 Este conform cu Strategia naţională specifică şi cu planul de

prioritizare a închiderii centrelor de plasament – Aviz de

conformitate de la ANPDCA. Pentru obținerea avizului se prezintă

următoarele documente:

- Planul de închidere a centrului de amplasament

- Datele aferente secțiunilor 10-Context, 11-Justificare si 17-Descrierea investitiei

din cererea de finanțare

 un centru de plasament poate fi închis prin înființarea a cel puțin

unei case de tip familial și înființarea sau, după caz, reabilitarea

unui centru de zi

 În cazul în care închiderea unui singur centru de plasament

implică depunerea a două (sau mai multe) proiecte este

obligatoriu ca solicitantul de finanţare să facă referire, în cadrul

fiecărui proiect depus, la restul proiectelor depuse, ce au ca

obiectiv închiderea aceluiaşi centru de plasament.
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Eligibilitatea proiectului

 Nu sunt eligibile proiectele încheiate fizic sau financiar până la

depunerea cererii de finanţare.

 Nu a beneficiat de finanţare publică cu 5 ani înainte de

depunerea cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi

realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/segment de

infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse

de finanţare.

 Respectă pragurile pentru valoarea eligibilă.

 Perioada de implementare până la 31 decembrie 2023

 Respectarea principiilor orizontale.
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Eligibilitatea cheltuielilor
 Bază legală pentru criterii: Hotărârea Guvernului nr. 399/2015.

 Categorii de cheltuieli finanțabile:

― Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului;

― Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;

― Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică – în limită de 10% din

cap.4;

― Cheltuieli pentru investiţia de bază (construcții-instalații, dotări și

active necorporale);

― Alte cheltuieli – organizare șantier, comisioane-taxe, diverse și

neprevăzute;

― Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente

proiectului, în limita a 10.000 lei;

― Cheltuieli pentru realizarea site-ului centrului obiect al proiectului în

limită maximă de 10.000 lei;

― Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern, în limita a 5.000

lei trimestrial;

― TVA nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile.
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Completarea cererii de finanţare

 Formularul cererii de finanțare - se completează exclusiv în

aplicația electronică MySMIS.

 Anexele pentru care există formulare standard vor fi salvate în

format PDF. Celelalte anexe vor fi scanate în format PDF. Toate

anexele vor fi încărcate în MySMIS, după ce au fost semnate

digital.
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Completarea cererii de finanţare

 Formularul cererii de finanțare și anexele - întocmite în limba

română. Documentele redactate în altă limbă - însoțite, în mod

obligatoriu de traducere legalizată sau autorizată.

 Documentele încărcate în aplicația MySMIS, ca parte din cererea

de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete. Atenție sporită la

scanare!

 Existența și conformitatea cererii de finanțare, inclusiv a

anexelor solicitate - verificate de OI POR pe baza grilei de

verificare a conformității administrative și eligibilității.
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Aspecte importante de reţinut

Prevederile din Ghidul general la care Ghidul specific face

trimitere expresă, se aplică în mod corespunzător. Celelalte

prevederi din ghidul general nu sunt aplicabile acestui ghid și

apelului de proiecte pe care îl reglementează.

Vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii

de finanțare, să vă asiguraţi că aţi parcurs toate informaţiile

prezentate în Ghidul specific şi în Ghidul general.

Vă recomandăm să consultaţi periodic pagina de internet

www.inforegio.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale

condiţiilor generale și/sau specifice, precum și alte

comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul

POR.
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Informații suplimentare

 Pagina de internet a Programului
Operațional Regional în Regiunea
Centru: http://regio-adrcentru.ro

 Pagina de internet a Programului 
Operațional Regional: 
http://www.inforegio.ro
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Investim în viitorul tău! 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 

prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Vă mulțumim!
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ADR CENTRU 
Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România 

Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622,  Fax: 0258 - 818613 
Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: office@adrcentru.ro

HELPDESK: Tel.: 0358 - 401276, int. 421 – 427
E-mail: programe@adrcentru.ro
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