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NR. 147/ 20.03.2017 

 

Către, 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI 

Ref. la: anunțul 25753/03.03.2017 cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului 

Municipiului Iași pentru 2017 

 

Având în vedere în dezbatere publică a bugetului municipiului Iași, FONSS – Federația Organizațiilor 

Neguvernamentale pentru Servicii Sociale solicită includerea în bugetul pentru 2017 a sumei de 

4.960.376 lei, necesară pentru contractarea de servicii sociale de la ONG-uri, furnizori privați autorizați 

pe servicii sociale. Această sumă va sprijini în mod direct un număr de 656 de beneficiari din municipiul 

Iași pentru perioada mai - decembrie 2017 (copii aflați în dificultate, copii și tineri cu dizabilități, 

persoane vârstnice, tineri care au părăsit sistemul de protecție al copilului, mame singure, copii și adulți 

de etnie romă ș.a.). 

Această nevoie de dezvoltare de servicii sociale în comunitate a rezultat din analiza de nevoi realizată la 

nivelul mun. Iași, pe parcursul anului 2016, de către FONSS în parteneriat cu DAC, DGASPC Iași și peste 20 

de furnizori privați de servicii sociale autorizați în condițiile legii.  

Solicitarea FONSS are la bază următoarele prevederi legislative: 

I. LEGEA ASISTENȚEI SOCIALE NR.292/2011: 

 Art. 112, punctul (3), care prevede: ”în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor 

sociale, autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii principale: b) în  urma  

consultării  furnizorilor  publici  şi  privaţi,  a  asociaţiilor  profesionale  şi  a organizaţiilor 

reprezentative ale beneficiarilor elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile 

sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, care cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de 

beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, 

programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de 

finanţare. 
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Notă: Consultarea furnizorilor publici și privați de servicii sociale a avut loc în data de 14.12.2016 și 

11.01.2017 la sediul DGASPC Iași din str. Codrescu nr. 6. 

 Art. 140, punctul (2) care prevede: ”finanţarea serviciilor sociale se află în responsabilitatea 

autorităţilor administraţiei publice locale care, pe baza planurilor anuale de acţiune prevăzute 

la art. 112 alin. (3) lit. b), realizează următoarele: 

a) stabilesc tipurile de servicii sociale necesare comunităţii; 

b) inventariază serviciile sociale existente; 

c) evaluează eficienţa şi eficacitatea acestora; 

d) identifică nevoia de servicii sociale noi. 

Notă: În perioada august – decembrie 2016, FONSS – Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru 

Servicii Sociale a derulat o cercetare la nivelul beneficiarilor de servicii sociale din mun. Iași, respectiv în 

rândul furnizorilor autorizați de servicii sociale din domeniul public și privat. Scopul cercetării a vizat 

realizarea unei hărți de nevoi de servicii sociale la nivelul mun. Iași care a fost discutată și agreată între 

furnizorii de servicii sociale în data de 14.12.2016. Cercetarea a fost realizată în cadrul proiectului ”Vocea 

ONG pentru servicii sociale” co-finanțat de către Primăria mun. Iași în baza Legii 350/2005 și va continuă 

și în anii 2017 și 2018 prin intermediul aceluiași proiect. 

 Art. 140, punctul (3) care prevede: ”pentru  contractarea  furnizării  serviciilor  sociale,  

autorităţile  administraţiei  publice locale elaborează şi publică anual lista serviciilor sociale pe 

care le vor contracta cu furnizorii publici şi privați de servicii sociale. 

Notă: În perioada 15 decembrie 2016 – 10 ianuarie 2017, FONSS a realizat o inventariere a serviciilor 

sociale licențiate sau în curs de licențiere la nivelul mun. Iași, capacitatea de locuri a fiecărui serviciu și 

numărul persoanelor aflate pe lista de așteptare a acestor servicii. Informațiile rezultate, în corelare cu 

harta de nevoi și Strategia Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020 au fost utilizate pentru 

realizarea listei serviciilor sociale care vor fi contractate cu furnizorii privați autorizați de servicii sociale și 

care face obiectul prezentei note de fundamentare.  

 Art. 140, punctul (4) care prevede: ”autorităţile administraţiei publice locale în colaborare cu 

furnizorii publici şi privaţi elaborează criteriile care fundamentează tipurile de servicii sociale ce 

urmează să fie contractate”. 
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Notă: FONSS s-a angajat să ofere suport în elaborarea unei proceduri de contractare a serviciilor sociale 

la nivelul Primăriei mun. Iași și elaborarea criteriilor care fundamentează tipurile de servicii sociale ce 

urmează a fi contractate.  

II. LEGEA 98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE  

 Art.7, alin. (1), prevede: Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică în 

cazul atribuirii contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără 

TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice: c) 3.334.050 lei, pentru 

contractele de achiziţie publică/acordurile - cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale 

şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2. 

 Art. 111. alin. (1) prevede: ”în cazul atribuirii unui contract de achiziţie publică/acord-cadru 

care are ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cu o valoare 

estimată egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c), autoritatea 

contractantă are următoarele obligaţii: 

a)  de  a-şi  face  cunoscută  intenţia  de  a  achiziţiona  respectivele servicii fie prin publicarea 

unui anunţ de participare, fie prin intermediul unui anunţ de intenţie valabil în mod 

continuu; 

b) de a publica un anunţ de atribuire a contractului. 

 Art.111, alin. (4) prevede: ”criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de 

achiziţie publică/acordurilor-cadru  având ca obiect  servicii  sociale şi  alte servicii specifice, 

prevăzute în anexa nr. 2, sunt cel mai bun raport calitate- preţ sau cel mai bun raport calitate-

cost, prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. c) şi d), ţinându-se seama de criteriile de calitate şi de 

durabilitate ale serviciilor sociale. 

 Art. 112, alin (1) prevede că: ”autoritatea contractantă are dreptul de a stabili ca participarea la 

procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice având ca obiect exclusiv serviciile de 

sănătate, sociale şi culturale care fac obiectul codurilor CPV 75121000-0, 75122000-7, 

75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 

80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, cuprinse între 85000000-9 la 85323000-9, 

92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8 să fie rezervată unor operatori economici, 



 
  

   

Str. Bazinelor, nr.5, sat Uricani,  
com. Miroslava, jud Iași 
Tel: 0745 609209, Fax: 0232 275568 
E-mail: office@fonss.ro, Web: fonss.ro, voceaong.ro 

Misiunea FONSS este ”implicarea în schimbarea politicilor și dezvoltarea sustenabilă a serviciilor sociale”. 
FONSS este formată din cele mai importante 27 de organizații neguvernamentale din domeniul serviciilor 

sociale, care activează la nivelul Regiunii Nord Est. 
 

cum ar fi persoane juridice fără scop lucrativ, întreprinderi sociale şi unităţi protejate, 

acreditate ca furnizori de servicii sociale, furnizori publici de servicii sociale.  

 Art. 112, alin (2) prevede că: Operatorii economici cărora le poate fi rezervată participarea la 

procedurile de atribuire trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii: 

a) scopul pentru care a fost înfiinţat operatorul economic este îndeplinirea unor obiective 

în domeniul serviciilor publice, în legătură cu prestarea serviciilor sociale; 

b) profitul obţinut de operatorul economic este reinvestit în vederea îndeplinirii scopului 

pentru care acesta a fost înfiinţat; în cazul în care profitul este distribuit sau redistribuit, 

acest lucru se bazează pe considerente legate de participarea angajaţilor la beneficiile 

activităţii operatorului economic; 

c) organizarea structurilor de conducere sau a structurilor care deţin operatorul economic 

care execută contractul se bazează pe principiul participării angajaţilor în cadrul 

structurilor care deţin operatorul economic sau necesită participarea activă a angajaţilor, 

a utilizatorilor sau a altor entităţi interesate; 

d) operatorului economic nu i-a fost atribuit un contract pentru serviciile în cauză de către 

autoritatea contractantă respectivă, în temeiul acestui articol, în ultimii 3 ani. 

 Art. 112, alin (3) prevede că: Durata maximă a contractelor de achiziţie publică prevăzute la 

alin (1) este de 3 ani. 

III. STRATEGIA JUDEȚEANĂ DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE 2014-2020 

 Planul de acțiune se încadrează în prevederile de dezvoltare a serviciilor sociale în comunitate 

prevăzute în capitolul 5 – Priorități sectoriale de intervenție (pag.33-50), capitolul 6 – 

Implementare, monitorizare, finanțare (pag.51) și Hărțile grupurilor vulnerabile identificate și 

serviciile sociale necesare (pag.52-74). 

IV. STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ IAȘI 2015-2030 

 Lista de servicii sociale propusă a fi dezvoltată prin contractare se încadrează în prevederile 

capitolului II.1.2. – Dezvoltare locală și comunități dezavantajate; capitolul III.1. – Viziunea și 

obiectivele de dezvoltare pentru perioada 2015-2030; capitolul IV – planul de acțiune și portofoliul 

de proiecte unde se regăsesc și propunerile transmise de către furnizorii privați de servicii sociale. 
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De asemenea, lista de servicii sociale care urmează a fi contractată se încadrează și în prevederile 

următoarelor documente strategice: 

 Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020 

 Strategia Guvernului României pentru Îmbunătățirea Cetățenilor Români aparținând Minorității Roma 

 Strategia ”O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități 2015-2020 

 Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurie a Școlii 

 Strategia Națională pentru Îmbătrânire Activă 

 Strategia Națională pentru Prevenirea și Combaterea Fenomenului Violenței în Familie; 

 Strategia Națională împotriva Traficului de Persoane 2012-2016 

 Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei  2016-2020 

   PLANUL SERVICIILOR SOCIALE DE CONTRACTARE PENTRU ANUL 2017 AR FI URMĂTORUL: 

Denumire serviciu social 
conform Nomenclator 

Servicii Sociale                   
Descriere serviciu social 

Costul 
serviciulu

i per 
beneficiar 
conform 

standardu
lui de cost 
/luna/RO

N (HG 
978/2015

) 

Costul 
furnizorul

ui per 
beneficiar 

/ luna/ 
RON 

Numar 
benefici

ari pe 
an 

aferenți 
serviciu

lui 
contrac

tat Necesar buget 
pentru 3 ani (mai 
2017 - aprilie 
2020) 

Necesar buget 

pentru 2017 (mai - 

decembrie 2017) 

 

Centrul de consiliere și 
sprijin pentru copii și 
părinți separați sau în 
risc de separare 

Centre de zi pentru 
familie cu copii 

                     
216.66      

                    
245.00      

 
20 

                   
176,400.00      

39,200.00      

Centrul de plasament  
Centre rezidenţiale 
pentru copii în sistemul 
de protecție special  

                 
2,403.91      

                
2,500.00      6 

                   
540,000.00      

                    
120,000.00      

Centrul de resurse 
pentru familii 

Serviciul social acordat 
în comunitate destinat 
persoanelor adulte N/A 940 15 

                   
507,600.00      

                    
112,800.00      

Centrul de îngrijire la 
domiciliu Iași 

Servicii de îngrijire la 
domiciliu pentru 
persoane vârstnice, 
persoane cu dizabilităţi, 
persoane aflate în 
situaţie de dependenţă  

                     
975.00      

                    
975.00      

25 
                   

877,500.00      
                    

195,000.00      
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Centrul de zi pentru 
persoane adulte cu 
dizabilități din județul 
Iași 

Centre de zi pentru 
persoane adulte cu 
dizabilitati  

                 
1,616.84      

                
1,860.00      5 

                   
334,800.00      

                      
74,400.00      

Centrul de zi de 
consiliere și informare 
pentru alte persoane 
aflate în situații de 
nevoie din județul Iași 

Centre de zi  pentru 
asistenţă şi suport 
pentru alte persoane 
aflate în situaţii de 
nevoie  

                     
940.25      

                
1,080.00      12 

                   
466,560.00      

                    
103,680.00      

Centrul de servicii de 
suport pentru 
integrarea socială și 
profesională a tinerilor 
vulnerabili 

Centre de zi  pentru 
asistenţă şi suport 
pentru alte persoane 
aflate în situaţii de 
nevoie  

                     
940.25      

                
1,080.00      10 

                   
388,800.00      

                      
86,400.00      

Serviciul de asistență 
socio - medicală de 
îngrijire la domiciliu 
pentru persoane 
vârstnice  

Servicii de îngrijire la 
domiciliu pentru 
persoane vârstnice, 
persoane cu dizabilităţi, 
persoane aflate în 
situaţie de dependenţă   1984,5  

                
1,009.00      8 

                   
290,592.00      

                      
64,576.00      

Centrul de zi pentru 
consiliere și sprijin 
pentru copii și părinți  

Centre de zi pentru 
familie cu copii                      

216.00      
                    

240.00      40 
                   

345,600.00      
                      

76,800.00      

Centrul de zi pentru 
asistenta si incluziune 
socio-educationala 
pentru copii cu CES 

Servicii integrate socio-
educationale pentru 
incluziunea socio-
educationala a copiilor 
cu CES  N/A 

                    
450.00      20 

                   
324,000.00      

                      
72,000.00      

Centrul de zi pentru 
copilul cu dizabilități 
Iași 

Centre de zi pentru 
copii: copii în familie, 
copii separaţi sau în risc 
de separare de părinți  1192 1,200 lei 10 

                   
432,000.00      

                      
96,000.00      

Centru de consiliere 
pentru tineri 

Pachet integrat de 
servicii sociale și de 
consiliere psihologică 
tineri cu tulburări de 
comportament, boli 
cronice și adicții N/A 

                    
660.00      15 

                   
356,400.00      

                      
79,200.00      

Agenția de plasare și 
asistență a grupurilor 
vulnerabile la locul de 
muncă 

Pachet integrat de 
servicii sociale și de 
ocupare pentru grupuri 
vulnerabile N/A 

                
2,450.00      30 

               
2,646,000.00      

                    
588,000.00      

Centrul de zi pentru 
tineri cu autism din Iasi 

Centru de zi pentru 
persoane adulte cu 
dizabilitati 

                  
1,616.84      

                 
2,100.00      10 

                   
756,000.00      

                    
168,000.00      
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Centrul de consiliere și 
sprijin pentru părinți și 
copii 

Centre de zi pentru 
familie cu copii N/A 

                
2,000.00      30 

               
2,160,000.00      

                    
480,000.00      

Educatie si incluziune 
sociala pentru grupuri 
vulnerabile 

Centru de zi pentru copii 
aflați în situație de 
separare de părinți N/A 

                
2,200.00      60 

               
4,752,000.00      

                
1,056,000.00      

Educatie si incluziune 
sociala pentru grupuri 
vulnerabile 

Metode inovative de 
educație nonformală - 
Școala Mobilă N/A 

                
2,200.00      30 

               
2,376,000.00      

                    
528,000.00      

Servicii complementare 
acordării de burse 
pentru elevi din mediul 
rural 

Servicii de consiliere si 
orientare scolara, 
consiliere si orientare in 
cariera, activitati 
educative, monitorizare 
scolara, formare abilitati 
de viata, activitati de 
socializare si tabere de 
vara. N/A 

                    
250.00      130 

               
1,170,000.00      

                    
260,000.00      

Serviciul social - 
Deprinderi de viață 
independentă pentru 
copiii de astăzi, adulții 
de mâine 

Servicii socio-
educaționale, de 
asistență, consiliere și 
orientare vocațională N/A 

                 
1,500.00      30 

               
1,620,000.00      

                    
360,000.00      

Serviciul social de tip 
comunitar - Asistență 
pentru familiile aflate în 
dificultate 

Servicii socio-
educaționale, de 
asistență, consiliere și 
orientare profesională N/A 

                 
1,000.00      30 

               
1,080,000.00      

                    
240,000.00      

Centre de consiliere 
pentru prevenirea si 
combaterea violentei in 
familie 

Centru de zi pentru 
victimele violentei in 
familie 

N/A 
                    

167.00      
120 

                   
721,440.00      

                    
160,320.00      

TOTAL       656 
             

22,321,692.00      
                

4,960,376.00      

 

Vă rugăm să ne comunicați decizia dvs. cu privire la prezenta solicitare pe mail office@fonss.ro sau fax 

0232.275568. 

Cu aleasă considerare, 

Angela Achiței, Președinte FONSS 
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