Propuneri de modificare a Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice aferent
apelului P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 – Cresterea gradului de acoperire cu servicii
sociale – persoane varstnice
1. Avand in vedere prevederile de la pagina 9, conform carora acest obiectiv specific nu intra
sub incidenta prevederilor referitoare la ajutorul de stat si nici sub incidenta prevederilor
referitoare la proiectele generatoare de venituri nete, va rugam sa clarificati daca:
- Veniturile obtinute de beneficiar/parteneri pe perioada implementarii proiectului si in
perioada de durabilitate trebuie deduse din grantul obtinut;
- Daca beneficiarul/partenerii pot realiza venituri si profit prin prestarea unora dintre
serviciile sociale catre grupul tinta (cu exceptia acelor activitati caritabile), de exemplu:
terapii de recuperare, consiliere, activitati de socializare si petrecere a timpului liber,
activitati comunitare si relaxare;
2. In ghid apar urmatoarele precizari:
- La sectiunea 2.6 este precizat ca Solicitantii eligibili sunt furnizorii de servicii sociale;
- La sectiunea 3.1, criteriul nr. 1 - Forma de constitutie a solicitantului se precizeaza ca se
pot realiza parteneriate intre entitatile care pot fi solicitanti, deci care trebuie sa fie
furnizori de servicii sociale;
- La sectiunea 3.1, criteriul urmator, se precizeaza ca cel putin unul din parteneri trebuie
sa fie furnizor de servicii sociale;
Va rugam sa clarificati daca este de ajuns ca Solicitantul sau doar un Partener sa fie furnizor de
servicii sociale.

3. Sectiunea 3.1 – Forma de constituire a solicitantului.
Avand in vedere activitatea prestata si destinata persoanelor varstince, consideram ca si
furnizorii de servicii sociale societati comerciale private ar aduce un aport semnificativ la
atingerea obiectivelor interventiei, motiv pentru care va recomandam sa ii includeti si pe acestia
in lista de Solicitanti eligibili;

4. Sectiunea 3.1 – Forma de constituire a solicitantului.
Consideram ca in cazul unui parteneriat format dintr-o institutie de drept public si o organizatie
privata, partenerii ar trebui sa decida cine va avea calitatea de Solicitant, in functie de tipul
proiectului, impactul si implicarea in proiect.
Va recomandam astfel sa eliminati obligatia ca in cazul parteneriatelor mixte doar entitatea
publica sa poata fi solicitant.

5. Sectiunea 3.1 – Forma de constituire a solicitantului.
Va rugam sa ne precizati daca in cazul unui Parteneriat exista atributii specifice (ex: Beneficiarul
este cel care detine spatiul unde se livreaza serviciile iar Partenerul doar livreaza serviciile sociale
etc.) sau daca aceste roluri pot fi stabilite intre Parteneri la momentul scrierii cererii de
finantare.

6. Sectiunea 8, punctul 8.
Beneficiarul are obligatia de raporta trimestrial catre OI / AM POR, pe întreaga perioadă de
valabilitate a contractului de finanţare începând cu data împlinirii celor şase luni de la data
finalizării proiectului, numarul de Beneficiari persoane varstince.
De asemenea, la sectiunea 1.5 numarul de persoane varstince deservite este si unul din
indicatorii proiectului.
Va rugam sa ne precizati daca Beneficiarul are obligatia de a deservi un anumit numar minim de
persoane varstince si daca exista vreo legatura intre acest numar si finantarea acordata;

7. In Ghid apar urmatoarele precizari:
- Sectiunea 3.1 – Criteriul nr. 2 – se precizeaza in maxim 6 luni de la data finalizarii
implementarii proiectului este obligatorie prezentarea licentei pentru fiecare serviciu
social furnizat;
- La sectiunea 8, punctul 7, se precizeaza ca Beneficiarul trebuie sa prezinte aceste licente.
Va rugam sa clarificati daca, in situatia in care furnizorul autorizat este Partenerul, atunci acesta
este cel care va trebui sa prezinte licentele, si nu Beneficiarul.

8. Sectiunea 3.1 – Criteriul nr. 3, mentiunea privind cheltuielile neeligibile.
Din aceasta mentiune reiese ca nu se poate realiza un proiect doar pentru achizitia de dotari. Va
rugam sa ne precizati daca dotarile sunt limitate la un procent din valoarea proiectului si daca
mai exista alte tipuri de plafoane.

