
Organizat la Alba Iulia, 
Modulul III al cursului a 
fost o ocazie importanta 
pentru colegii din judetele 
Ialomita, Botosani si Alba 
de a realiza un real (si util, 
in opinia tuturor partici-
pantilor!) schimb de expe-
rienta cu privire modalita-
tile identificate la nivel 
judetean pentru realizarea 
colaborarii intre partenerii 
din public si privat 
(DGASPC Alba si ONG-uri). 
Astfel, dupa ce am prezen-
tat spre analiza si dez- 
batere propunerea de 
„Mecanism de contractare 

de catre organizatii neguvernamentale a serviciilor 
sociale / a managementului serviciilor sociale publice”, 
ne-am bucurat impreuna de ospitalitatea colegilor de la 
Asociatia „Rita Tita” Alba Iulia - Casa de tip familial 
"RITA-GARGARITA" Barabant si Asociatia Filantropia 
Ortodoxa Alba Iulia Asezamantul social "SF. VASILE CEL 
MARE" Alba Iulia, care ne-au impartasit experienta lor de 
colaborare cu DGASPC Alba. Experienta acestora s-a 
dovedit nu doar pozitiva, dar si de lunga durata, fiind 
deja 3 ani de colaborare concreta, in care negocierea si 
ajustarea au existat permanent, intr-un cadru de respect 
reciproc.

In acest numar al DIALOG-ului, va propunem sa anali-
zam impreuna (si sa impartasim) premisele teoretice si 
practice necesare pentru un bun Parteneriat Public-
Privat. Daca va regasiti in experienta noastra, sau daca 
aveti alte experiente asemanatoare, asteptam sa ne 
scrieti pe adresa de email: crips1@crips.ro. 

Mirela Turcu - Manager proiect
CRIPS
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Pe masura ce inaintam in 
implementarea proiectu-
lui, subiectele de “DIALOG” 
se diversifica si capata 
conturul premiselor teore-
tice si practice necesare 
pentru un bun Parteneriat 
Public-Privat.

In perioada aprilie-iunie 
s-au desfasurat Modulele II 
si III ale cursului adresat 
ONG-urilor in vederea 
cresterii capacitatii de 
dezvoltare a parteneriatelor 
eficiente cu autoritatile 
publice locale. Aceste intal-
niri au reprezentat ocazii in 
care am  analizat  impreuna cu participantii la curs te- 
matici referitoare la calitatea in servicii sociale si ma- 
nagementul calitatii, mobilizare comunitara in vederea 
dezvoltarii serviciilor sociale, cadrul legislativ care 
determina functionarea serviciilor sociale si parteneri-
atele public-privat, modalitatea in care se reflecta in 
proiectele elaborate de ONGurile din cele trei judete 
tinta promovarea dezvoltarii durabile si a principiului 
egalitatii de sanse si de gen.

Aceste tematici au fost dezbatute si in cadrul Activitati-
lor Practice care au fost organizate de catre reprezen- 
tantii ONG-urilor tinta din judetele Alba, Botosani si 
Ialomita,  activitati care isi propun sa stimuleze sau sa 
consolideze parteneriatului public-privat la nivelul 
judetului, prin cunoasterea potentialilor parteneri si a 
serviciilor furnizate de catre acestia. Dezbaterile 
constructive care au avut loc in cele trei judete au dus la 
concluzia comuna ca este necesara consultarea organi-
zatiilor neguvernamentale in elaborarea elementelor de 
dezvoltare strategica si comunitara de catre autoritatile 
publice locale.
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Perspective legislative
Elemente de analiza a cadrului legislativ 

in domeniul Conventiilor de Colaborare

public-privat intocmite in furnizarea

de servicii sociale

Conform Legii nr.215/2001 a administratiei publice 
locale, consiliul judetean are ”atributii privind gestiona-
rea serviciilor publice din subordine” asigurand ”cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 
judetean privind:  serviciile sociale pentru protectia 
copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 
varstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate 
in nevoie sociala” (art.91 al.5 lit. a). Acolo unde prin 
resurse institutionale proprii consiliul judetean nu-si 
poate realiza functiile si responsabilitatile acesta are, 
conform aceluiasi document (art.91 al.1 lit.e) ”atributii 
privind cooperarea interinstitutionala” pe care le poate 
realiza prin ”cooperarea sau asocierea cu persoane 
juridice romane ori straine, inclusiv cu parteneri din 
societatea civila, in vederea finantarii şi realizarii in 
comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de 
interes public judetean”( art.91 al.6 lit. a). 

Important este mecanismul prin care se realizeaza 
colaborarea cu furnizorii privati de servicii sociale:  Con-
siliul judetean aproba prin hotarare conventiile  propuse 
de catre presedinte sau unul dintre vicepresedinti, prin 
delegare de competenta, pe cale de consecinta: aceste 
conventii trebuie negociate si semnate de alta autori-
tate, din subordinea consiliului judetean, astfel incat 
propunatorul, fie el presedinte sau vicepresedinte, sa nu 
se antepronunte inainte de supunerea la vot a aprobarii 
conventiei in sedinta de consiliu. Aceasta autoritate care 
negociaza si semneaza conventiile este  Directia ge- 
nerala de asistenta sociala si protectia copilului 
(DGASPC), iar conventiile devin operante dupa aproba-
rea lor prin Hotarare de catre consiliul judetean. Este un 
mecanism functional, deoarece DGASPC este infiintata 
in subordinea consiliului judetean si are in administrare 
directa serviciile sociale care sunt acreditate, iar in 
vederea cresterii raportului eficacitate/eficienta poate 
negocia conventii de colaborare cu furnizori privati 
pentru managementul unora dintre serviciile sociale 
publice.

Ordonanta nr.68/2003 stabileste, cu caracter dispozitiv, 
continutul conventiilor de parteneriat:
 a) responsabilitatile partenerilor publici, privati 
de la nivel local şi central şi partenerii externi implicati in 
furnizarea serviciilor sociale; 
 b) programele locale de acordare a serviciilor 
sociale implementate de furnizorii publici de servicii 
sociale, pentru organizarea şi furnizarea de servicii 
sociale specializate şi de servicii de proximitate la nivelul 
consiliilor judetene şi locale;
 c) contractele de acordare a serviciilor sociale 
incheiate intre diferitii furnizori, publici şi privati;
 d) sursele de finantare şi estimarea nivelului 
acestora;
  e) resursele umane implicate in acordarea ser- 
viciilor sociale;
  f) modalitatile de sanctionare a incalcarii preve-
derilor conventiei. (art.12 al.7)” 

Elemente de analiza a cadrului legislativ 

in domeniul contractelor incheiate de 

structurile publice cu furnizorii privati 

pentru acordarea de servicii sociale

Ordonanta nr.68/2003 mentioneaza la art.12 al.3 
”Serviciile publice de asistenta sociala, organizate la 
nivel judetean şi local, pot incheia conventii de 
parteneriat intre ele, cu orice alti furnizori de servicii 
sociale şi contracte de acordare a serviciilor sociale cu 
furnizorii de servicii sociale”. 

Actul normativ mentioneaza limitativ, in art.11, care 
sunt furnizorii de servicii sociale  (publici si privati) cu 
care se pot incheia contracte: 

(2) Furnizorii publici de servicii sociale pot fi:
 a) serviciul public de asistenta sociala la nivel 
judetean şi local;
 b) alte servicii publice specializate la nivel jude-
tean sau local; 
 c) institutiile publice care au constituite com-
partimente de asistenta sociala.

(3) Furnizorii privati de servicii sociale pot fi:
 a) asociatiile şi fundatiile, cultele religioase şi 
orice alte forme organizate ale societatii civile;
 b) persoane fizice autorizate in conditiile legii;
 c) filialele şi sucursalele asociatiilor şi fundatiilor 
internationale recunoscute in conformitate cu legislatia 
in vigoare;
 d) organizatiile internationale de profil.”
Ca si conditie restrictiva fixata furnizorilor de servicii 
atat publici cat si privati este sa fie ”acreditati in 
conditiile legii” (Ordonanta nr.68/2003, art.11 al.4).

Contractul trebuie sa prevada ”in mod obligatoriu ser- 
viciile oferite, natura şi costurile acestora, drepturile şi 
obligatiile partilor, perioada şi conditiile de furnizare, cu 
respectarea standardelor de calitate stabilite pentru 
fiecare tip de serviciu, precum şi sanctiunile aplicate in 
conditiile unor servicii sociale de calitate necorespunza-
toare” (Ordonanta nr.68/2003 art.12 al.4). Conform 
Ordonantei nr.68/2003 art.12 al. 5 acordul de vointa 
trebuie sa respecte un model stabilit prin Ordin al 
Ministrului Muncii Familiei si Protectiei Sociale.  

In 2004 Ordonanta nr.68/2003 este completata cu un 
articol conform caruia externalizarea furnizarii servici-
ilor sociale se face „in conditii de concurenta prevazute 
de legislatia in vigoare.” Aceasta completare este una 
nefericita, deoarece ea face trimitere la actele norma-
tive care reglementeaza piata agentilor economici - 
destul de bine dezvoltata si structurata in Romania, in 
comparatie cu piata furnizorilor de servicii sociale care 
este foarte slab dezvoltata, in special in domeniul ser- 
viciilor sociale specializate, al celor rezidentiale si al 
celor de recuperare si reabilitare.
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In momentul de fata atribuirea contractelor de achizitie 
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice 
si a contractelor de concesiune de servicii este regle-
mentata prin Ordonanta de Urgenta nr.34/2006, modi-
ficata si actualizata, care la art.6 defineste ”Contractul 
de servicii este acel contract de achizitie publica, altul 
decat contractul de lucrari sau de furnizare, care are ca 
obiect prestarea unuia sau mai multor servicii”. De 
remarcat ca, in cazul contractelor de servicii sociale, 
aplicarea normelor ordonantei este obligatorie doar 
daca valoarea contractului depaseste echivalentul in lei 
al sumei de 130.000 euro (Ordonanta de Urgenta 
nr.34/2006  art.16). Aceasta suma ar acoperi costul 
unui an pentru un serviciu rezidential cu circa 34 de 
beneficiari la un cost anual de 17.200 lei/beneficiar. In 
cazul in care contractul depaseste aceasta valoare, 
trebuie aplicate normele cuprinse in ordonanta mentio-
nata, care sunt foarte greoaie pentru furnizorii de ser- 
vicii sociale, asa putini cum sunt acum in Romania.

Un mare minus al Legii nr.292/2011 in reglementarea in 
domeniul contractarii de servicii sociale de catre autori-
tatile judetene este prevederea conform careia: autori-
tatile administratiei publice locale ”organizeaza, in 
aparatul de specialitate al consiliului judetean/al prima-
rului, compartimentul responsabil de contractarea ser- 
viciilor sociale” (art.113 al.1), desi aceleasi autoritati 
”infiinteaza structuri specializate denumite servicii pu- 
blice de asistenta sociala”  (art.113 al.1) organizate ”in 
subordinea consiliilor judetene, consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti şi Consiliului General 
al Municipiului Bucureşti, la nivel de directie generala”. 
Prin urmare contractarea serviciilor de asistenta sociala 
se face de-a valma cu cea a serviciilor de salubritate, 
canalizare deszapezire etc. de catre un compartiment 
de achizitii din cadrul aparatului propriu al consiliului 
judetean, in loc sa se realizeze de catre autoritatea 
special creata de catre acelasi consiliu in subordinea sa 
si care are specialistii necesari in: evaluarea nevoii 
sociale existente, realizarea unui dialog calificat cu 
furnizorii de servicii in vederea structurarii unei harti a 
serviciilor sociale care sa corespunda nevoilor sociale 
ale cetatenilor judetului.  

Chiar daca pentru punerea in aplicare a Legii 
nr.292/2011 este necesara o legislatie subsecventa, 
aceasta va trebui sa respecte principiile acestui act 
normativ, care are forta juridica de lege organica, prin 
urmare legislatia subsecventa nu va putea corecta 
aceste erori de principiu, ele trebuie corectate de catre 
legiuitor prin revizuirea Legii nr.292/2011.  
Intrucat finantarea din fondurile publice ”a serviciilor 
sociale acordate de furnizorii publici şi privati de servicii 
sociale se realizeaza pe principiile concurentei, eficien-
tei şi transparentei şi se supune legislatiei din domeniul 
achizitiilor publice”, se impune o legislatie speciala 
pentru reglementarea achizitiei publice a serviciilor 
sociale in concordanta cu stadiul de dezvoltare a pietei 
furnizorilor de servicii sociale.

Prof. Sorin Valerian Chirila

NOTA IMPORTANTA: Daca doriti sa primiti textul inte-
gral al propunerii de Mecanism de contractare elaborate 
in cadrul proiectului SMIS 40135 va rugam sa ne scrieti 
pe adresa dialog@crips.ro . Suntem foarte interesati de 
opiniile dvs!

Dezvoltarea parteneriatelor public-privat

Comunicare a Comisiei catre Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic si 

Social European si Comitetul Regiunilor din 19 

noiembrie 2009 privind mobilizarea

investitiilor private si publice in vederea

relansarii economice si realizarii unei

transformari structurale pe termen lung: 

dezvoltarea parteneriatelor public-privat
 

Parteneriatele public-privat pot contribui la relansarea 
economica si la dezvoltarea durabila a Uniunii Euro-
pene (UE). Combinarea capacitatilor si capitalurilor 
publice si private este esentiala in contextul crizei 
economice. Comisia prezinta obstacolele din calea insti-
tuirii parteneriatelor public-privat si mijloacele prin care 
acestea pot fi incurajate.
 

Parteneriatele public-privat(PPP) reprezinta solutii 
inovatoare de finantare promovate de Uniunea Euro-
peana (UE). Acestea pot contribui, in special, la:
 - facilitarea realizarii de proiecte de interes 
public, in special a infrastructurilor si misiunilor in 
materie de servicii publice la nivel transfrontalier;
 - partajarea riscurilor financiare si reducerea 
costurilor de realizare a infrastructurii, suportate in mod 
normal de sectorul public;
 - favorizarea dezvoltarii durabile, inovarii, cerce-
tarii si dezvoltarii, datorita concurentei si angajamente-
lor intreprinderilor private;
 - cresterea cotelor de piata ale intreprinderilor 
europene in domeniul achizitiilor publice din tarile terte.

 

PPP-urile in cadrul UE:

Aceste parteneriate trebuie sa fie compatibile cu 
normele UE privind:
 - functionarea pietei interne;
 - pactul de stabilitate si crestere;
 - legislatia europeana privind achizitiile publice 
si concesionarea serviciilor;
 - normele de concurenta, in masura in care 
PPP-urile desfasoara o activitate economica.
 

Obstacolele in calea instituirii PPP-urilor :

Criza economica a limitat accesul la finantare din cauza:
 - cresterii costului creditelor;
 - reducerii scadentei creditelor, pentru a reduce 
durata acestora;
 - lipsei de finantare la inceputul procedurilor de 
achizitii publice.
 

Punerea in aplicare a PPP-urilor implica de multe ori:
 - resurse financiare importante;
 - o expertiza si competente specifice in cadrul 
sectorului public;
 - aranjamente financiare complexe;
 - angajament pe termen lung din partea autori-
tatilor.

Comisia trebuie sa elaboreze un cadru specific pentru:
 - a facilita punerea lor in aplicare si a asigura 
impartirea riscurilor si responsabilitatilor intre partile 
interesate din domeniul public si cel privat;
 - a garanta accesul la finantari prin intermediul 
subventiilor, al achizitiilor publice sau al investitiilor.

sursa: 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment

_and_social_policy/eu2020/em0026_ro.htm
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Parteneriatul public – privat,
o tinta realizabila

Care sunt elementele de baza ale 

unui parteneriat public-privat de 

succes? 

Conform Consiliului National pentru Parteneriat 
Public-Privat din SUA exista cinci elemente de 
succes care trebuie luate in considerare atunci 
cand dorim sa dezvoltam un parteneriat public-
privat.

Elementul politic

Un parteneriat public privat isi atinge obiectivele 
doar atunci cand exista un angajament clar din 
partea factorilor de decizie. Persoanele cu putere 
decizionala de la nivelul administratiei publice 
trebuie sa se implice in mod activ in realizarea 
parteneriatului, asigurand coordonarea si conduce-
rea fiecarui tip de parteneriat public-privat.
Un decident politic bine informat poate juca un rol 
important in minimalizarea posibilelor efecte nega-
tive datorate comunicarii incorecte, perceptiilor 
gresite in legatura cu rezultatele scontate si be- 
neficiile unui proiect de parteneriat in derulare.

Implicarea sectorului public

Din momentul in care parteneriatul public-privat a 
fost agreat, sectorul public trebuie sa se implice in 
mod activ in derularea proiectului. Monitorizarea 
proiectului, urmarirea atingerii criteriilor de 
performanta este un element de baza in asigurarea 
succesului. Monitorizarea trebuie facuta in mod 
sistematic pentru fiecare din activitatile cuprinse in 
proiect, dar si pentru fiecare dintre partenerii 
implicati. Monitorizarea trebuie vazuta ca o activi-
tate cu caracter pozitiv, trebuie sa fie adaptata, 
flexibila si trebuie sa permita introducerea unor 
solutii necesare pentru a raspunde schimbarilor 
care pot sa apara.

Planificare riguroasa

Inca de la inceput partenerii trebuie sa-si defi- 
neasca precis obiectivele propuse. Pornind de la 
acestea trebuie clar definite activitatile proiectului, 
rezultatele asteptate, resursele alocate,  
termenele stabilite.

Este decisiv ca inca de la semnarea acordului de 
parteneriat sa se stabileasca in mod clar responsa-
bilitatile celor doua parti, atat pentru sectorul 
public, cat si pentru partenerul privat, dar mai ales 
mecanismul de solutionare a eventualelor litigii 
sau posibilelor neintelegeri.

Comunicarea

Proiectele de parteneriat public-privat au efecte 
atat asupra partenerilor din sistemul public, cat si 
din sistemul privat; in ele intervin atat reprezen- 
tanti oficiali ai sectorului public, dar si alte categorii 
cum ar fi: salariati, cei care beneficiaza de serviciul 
prestat, presa, sindicatele din domeniu, angajatii 
entitatii private, membri ai comunitatii, alte 
grupuri de interes. Aceste persoane pot avea o 
opinii personale diferite, interese specifice, con-
ceptii gresite despre parteneriat si beneficiile lui 
pentru publicul larg.

Din acest punct de vedere este foarte importanta 
comunicarea deschisa cu toate partile implicate 
sau anumite grupuri de interes pentru a minimiza 
rezistenta pe care ar putea s-o opuna la incheierea 
unui astfel de parteneriat. Prin comunicare se 
poate atrage comunitatea de partea proiectului, iar 
acest lucru presupune intelegerea diferentelor 
culturale, contextuale, istorice, analizarea grupu-
rilor de interes si, nu in ultimul rand, implicarea 
beneficiarilor de servicii.

Alegerea corecta a partenerului

Oferta cea mai ieftina (lowest bid) nu este intot-
deauna metoda cea mai buna pentru alegerea 
partenerului. Oferta cea mai valoroasa (best value) 
este elementul critic intr-o relatie de parteneriat de 
lunga durata si este aspectul central al unui proiect 
de succes. Experienta candidatului in domeniul 
care face obiectul proiectului reprezinta modul prin 
care se poate face cel mai bine selectia parteneru-
lui.

Respectarea elementelor mentionate mai sus con-
duce la obtinerea unor avantaje de calitate in sfera 
serviciilor sociale de calitate, dar si la:
 - Impartirea costurilor serviciilor intre o 
autoritate publica si terti; 
 - Asigurarea transparentei financiare, ges-
tionarea responsabila a fondurilor publice;
 - Responsabilizarea si sensibilizarea comu-
nitatilor locale;
 - Aparitia unor efecte pozitive in domeniul 
ocuparii fortei de munca; 
 - Utilizarea eficienta a expertizei detinute 
de sectorul privat.

Dupa Ghidul practic „Parteneriatul public privat, 
solutie pentru un mai bun management al comuni-

tatilor locale”, IPP, 2004
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Botosani: Standardele minime de calitate 

in servicii sociale – intre teorie si practica

Pe data de 17 iunie 2013 a avut loc cea de-a doua intal- 
nire dintre organizatiile neguvernamentale si institutiile 
publice care activeaza in domeniul serviciilor sociale din 
judetul Botosani, gazduita la sediul Fundatiei ”Hand of 
Help”. Aceasta activitate, intitulata „Calitatea in servicii 
sociale”, s-a desfasurat in cadrul proiectului SMIS 40135 
si a avut ca obiectiv principal consolidarea parteneriatu-
lui public-privat in domeniul serviciilor sociale din judetul 
Botosani. 

In acest context au fost supuse dezbaterii teme referi-
toare la Standardele minime de calitate in servicii sociale 
– intre teorie si practica, precum si referitoare la instru-
mentele specifice furnizorilor de servicii cu privire la 
masurarea gradului de satisfactie a beneficiarilor.

 

In prima parte a evenimentului, invitatii au participat la 
realizarea unei analize SWOT a standardelor minime de 
calitate existente in prezent in domeniul serviciilor 
sociale. S-a discutat, de asemenea, despre legea achi- 
zitiilor publice, care nu permite aplicarea unor standarde 
flexibile, in interesul beneficiarilor. In acest context, ar fi 
util sa se elaboreze un pachet legislativ referitor la 
contractarea serviciilor sociale.

Ca o concluzie reiterata si la aceasta a doua activitate a 
fost necesitatea si urgentarea aprobarii unui pachet 
legislativ cu privire la contractarea serviciilor sociale si 
cu privire la elaborarea Strategiei Nationale in domeniul 
serviciilor sociale.

Un alt punct al agendei de lucru l-a reprezentat Strate-
gia Judeteana a DGASPC de dezvoltare a serviciilor 
sociale. Ca urmare a dezbaterii cu privire la proiectul 
acestei strategii, reprezentantii ONG-urilor au fost 
invitati sa formuleze propuneri de modificare / comple-
tare cu privire la capitolul „Parteneriat public-privat”. 

Punctul forte al acestei a doua intâlniri din cadrul proiec-
tului a fost continuitatea dialogului având in vedere 
participarea reprezentantilor tuturor institutiilor publice 
si a reprezentantilor ONG-urilor care au participat si la 
prima activitate, demonstrând astfel interes pentru 
consolidarea parteneriatului in domeniul serviciilor 

sociale (DGASPC, DAS Dorohoi, SPLAS Botosani, AJPIS, 
ONG –uri: Fundatia Hand of Help, Asociatia Clara, Fun-
datia Tom Payne’s Ministry, Fundatia Estuar – filiala 
Botosani, Asociatia Sarepta, Colegiul National al Asisten-
tilor Sociali – Sucursala Botosani s.a.). 

Pe parcursul celor trei ore ale intâlnirii, reprezentantii 
serviciilor sociale publice si private si-au manifestat 
dorinta de a colabora in continuare in scopul realizarii 
unor schimburi de informatii/ experiente care sa 
contribuie la dezvoltarea unor proceduri de lucru si 
standarde specifice serviciilor pe care le furnizeaza.

Maria Felicia Mihai - Formator local
Judetul Botosani

Alba: Asigurarea si imbunatatirea

calitatii serviciilor sociale din judet prin 

dezvoltarea parteneriatului public-privat

„Asigurarea  si  imbunatatirea calitatii serviciilor sociale 
din judet prin dezvoltarea parteneriatului public – 
privat” a fost tema lansata in dezbatere la sediul Organi-
zatiei Trebuie din Sebes, judetul Alba, pe 18 iunie 2013

La eveniment au participat: reprezentanti  ai  organizati-
ilor neguvernamentale din judetul Alba, beneficiari ai 
cursului de formare derulat in cadrul  Proiectului 
“Parteneriat public – privat pentru calitate in furnizarea 
de servicii sociale in judetele Alba, Botosani si Ialomita”: 
Organizatia “Trebuie” Sebes, Asociatia Non-
Guvernamentala Maria Beatrice Alba Iulia, Societatea de 
Ajutorare Diakonia Alba Iulia, Asociatia Caritas Asistenta 
Sociala – Filiala Organizatiei Caritas Alba Iulia, Filiala 
Filantropia Ortodoxa Ocna Mures, Asociatia Nationala a 
Surzilor din România - Filiala Alba, Asociatia Caritas 
Mitropolitan Greco - Catolic Blaj, precum si Asociatia 
“Familia 2004” Blaj, partener in proiect. Au participat, 
de asemenea, specialisti din cadrul Directiei Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba, al Serviciu-
lui Public de Asistenta Sociala  Sebes,  directori din licee 
si scoli gimnaziale din municipiul Sebes, consilieri  locali, 
sponsori ai Organizatiei „Trebuie” Sebes, asistenti sociali 
si voluntari.

In cadrul dezbaterii au fost evidentiate modele de buna
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chiva, reprezentanti ai unor institutii publice si ONG-uri 
implicate in activitatea de asistenţă socială de la nivelul 
judeţului Ialomiţa.

Au raspuns invitatiei reprezentanti ai urmatoarelor insti-
tutii: Inspectoratul Scolar Judetean Ialomita prin Scoala 
Profesionala Speciala Slobozia, Directia Generala de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ialomita, ONPHR 
– Centrul de Excelenta Slobozia, Primaria Slobozia – 
Serviciul Public de Asistenta Sociala, Gradinita cu 
program prelungit nr. 2 Slobozia,  Protopopiatul Slobozia 
– Asociatia „Din inima pentru aproapele”, Muzeul Agri-
culturii din Slobozia, Inspectoratul de Politie Judetean 
Ialomita, Institutia Prefectului - Judetul Ialomita. 

Reprezentantii organizatiilor neguvernamentale au 
prezentat modele de buna practica pentru activitatile 
implementate in cadrul unor parteneriate public-private. 
Pe parcursul discutiei reprezentantii ONG-urilor judetene 
au accentuat nevoia si mai ales intentia de a se organiza 
intr-o coalitie judeteana, care sa le permita sa acceseze 
mai usor fonduri europene. 

Au fost discutate aspecte referitoare la legislatia privind 
oferirea de servicii sociale in parteneriat si la programele 
disponibile destinate protectiei persoanelor cu handicap 
la care pot aplica ONG-urile. În finalul întâlnirii s-a 
accentuat importanţa dezvoltării parteneriatului public-
privat, în vederea accesării finanţărilor nerambursabile, 
pentru înfiinţarea şi dezvoltarea serviciilor sociale de la 
nivelul judeţului Ialomiţa, dar si intarirea capacitatii 
ONG-urilor locale pentru pregatirea subcontractarii de 
servicii sociale.

Paul Marcu - Formator local
Judetul Ialomita   

practica in parteneriatul  public - privat necesare pentru 
cresterea calitatii in domeniul asistentei sociale la nivelul 
judetului Alba. La aceasta intâlnire s-au prezentat 
modalitatile de imbunatatire a calitatii serviciilor acor-
date de catre furnizorii privati, respectiv organizatiile 
neguvernamentale implicate in proiect.
De asemenea, in cadrul intâlnirii s-au discutat aspecte 
referitoare la calitatea necesara a fi asigurata in 
domeniul serviciilor sociale, ca o preocupare perma-
nenta pentru furnizorii publici si cei privati. S-a accen-
tuat rolul partenerilor publici, cu deschidere spre exter-
nalizarea serviciilor sociale, in urmarirea respectarii si 
asigurarii calitatii in domeniul serviciilor sociale prin 
asigurarea monitorizarii serviciilor de catre reprezen- 
tantii DGASPC –urilor.

O alta idee prezentata a fost cea referitoare la nevoia 
respectarii cerintelor legislative precum si aspecte legate 
de imbunatatirea / armonizarea cadrului legislativ pri- 
vind asigurarea calitatii in domeniul social corelativ cu 
exigentele / nevoile beneficiarilor si cu resursele umane 
care activeaza in prezent in domeniul social. 
O propunere analizata in cadrul dezbaterii a facut refe- 
rire la consultarea organizatiilor neguvernamentale in 
elaborarea elementelor de dezvoltare strategica si 
comunitara de catre autoritatile publice locale precum si 
ca parteneri in determinarea standardelor de cost 
pentru fiecare tip de serviciu furnizat si in aplicarea 
politicilor publice. 
Dezbaterea a fost apreciata de catre participanti, atat 
din punct de vedere formal cât si informal, acestia 
sustinând ideea organizarii periodice a unor astfel de 
intâlniri intre actorii care activeaza in domeniul social, cu 
scopul favorizarii dialogul dintre parti, necesar identifi-
carii nevoilor beneficiarilor si totodata gasirii unor solutii 
pe plan local si implicit a dezvoltarii la nivel comunitar. 

Mirela Mandroc - Formator local
Judetul Alba

Ialomita: Calitatea parteneriatului 

public-privat in

pregatirea / elaborarea /  implementarea 

proiectelor

Seminarul „Calitatea parteneriatului public-privat in 
pregatirea / elaborarea / implementarea proiectelor” a 
reprezentat cea de-a doua activitate practica a Cursului 
de formare a specialistilor din organizatii neguverna-
mentale pentru imbunatatirea parteneriatului public - 
privat in domeniul social din cadrul proiectului „Partene-
riat public-privat pentru calitate în furnizarea de servicii 
sociale în judeţele Alba, Botoşani şi Ialomiţa” cod SMIS 
40135. Activitatea s-a desfasurat cu sprijinul Directiei 
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ialo-
mita pe data de 28 iunie 2013 la Slobozia, la sediul 
DGASPC Ialomita.

La eveniment au fost invitati, alături de reprezentanţii 
celor 6 ONG-uri implicate în proiect - Fundatia New-Life, 
Asociatia „Ajutati-ne sa intelegem lumea”, Asociatia 
Socio-Culturala Matei Basarab Slobozia, Asociatia 
Nationala a Surzilor din Romania - Filiala Ialomita, 
Organizatia pentru Copii si Adulti cu Nevoi Speciale 
„Trebuie” – Filiala Ialomita si Fundatia Cuvioasa Paras-



ONG-uri in parteneriat
Asociatia „Familia 2004”:

Un proiect de succes - Centrul de zi „Prichindelul”

Organizatia neguvernamentala 
Asociatia pentru Persoane Varst-
nice si Copii in Dificultate A.P.V.C.D 
„Familia 2004” a fost unul dintre 
partenerii principali in implementarea 
proiectului Centrul de Zi „Prichindelul”, 
alaturi de Grupul de intiativa roma din 
comunitatea Ciufud, proiect realizat in 
cadrul comunitatii de romi din Blaj prin 
Programul de Interventii Prioritare 
pentru Comunitati Rome de catre Con-
siliul Municipal Blaj, finantat de FRDS si 
Consiliul Municipal Blaj. 
 

Prin realizarea acestui proiect s-au avut 
in vedere reducerea abandonului scolar 
in randul copiilor romi, cresterea nivelu-
lui educational, constientizarea si infor-
marea comunitatii locale a romilor 
asupra drepturilor civice si de asistenta 
sociala existente la nivel de municipiu 
precum si implicarea si participarea activa a copiilor 
romi la viata comunitatii, indrumarea acestora spre 
invatamantul liceal, postliceal si universitar.
 

Prin acest proiect ne-am propus:
a) cresterea accesului la servicii socio-educationale 
specializate de tip centru de zi pentru un numar de 55 
de copii din comunitatea de romi Blaj pe o perioada de 8 
luni in perioada de implementare a proiectului si in 
continuare pe o perioada de minim 5 ani; 
b) cresterea frecventei scolare si implicit prevenirea 
abandonului scolar cu 70 %,  pentru cei 55 de copii 
scolari din comunitatea de romi din cartierul Plopilor; 
c) cresterea gradului de constientizare cu 60% a parinti-
lor beneficiarilor proiectului din comunitatea de romi din 
Strada Plopilor asupra nevoii de scolarizare. 
 

Obiectivul imediat a fost construirea unui Centru de zi 
educativ pentru copii prescolari neinscrisi la gradinita, 
precum si pentru 30 de scolari care necesita asistenta 
pentru integrarea scolara prin furnizarea serviciilor 
specifice unui asemenea obiectiv. Proiectul si-a propus 
masuri de imbunatatire a situtiei copiilor romi ca si 
premisa a integrarii lor in societate si evitarea excluzi-
unii sociale a acestora. 
 

Necesitatea centrului de zi pentru copii a pornit de la 
faptul ca acestia nu sunt ajutati de catre parintii lor in 
rezolvarea problemelor scolare, urmarind si prevenirea 
abandonului scolar sau orientarea catre alte forme de 
invatamant. Astfel, prin Centrul de zi ”Prichindelu” s-a 
asigurat accesul la programe de formare, instruire civica 
comunitara si educativa pentru copii romi.

In cadrul centrului sunt oferite urmatoarele servicii: 
educative si de socializare; consiliere individuala si de 
grup; asistenta sociala; servicii de asistenta de remedi-
ere; consiliere pentru dezvoltarea abilitatilor de comuni-
care si relationare; activitati artistice si sportive; servicii 
de informare si consiliere a parintilor asupra  impor-
tantei educatiei; servicii de informare si consiliere a 
parintilor asupra importantei sanatatii; oferirea de bune 
practici in integrare sociala.

Pe termen lung, proiectul va contribui la:
- imbunatatirea situatiei romilor si cresterea nivelului 
educational al copiilor din comunitate;  
- schimbarea mentalitatii membrilor comunitatii asupra 
educatiei; 
- reducerea ratei analfabetismului in comunitate, astfel  
se vor imbunatati sansele copiilor de a-si gasi locuri de 
munca ce le pot asigura un trai decent;
- cresterea capacitații ONG-urilor de imbunatatire a 
serviciilor sociale in comunitatea de romi.  
 

Centrul de zi „Prichindelul” destinat copiilor de etnie 
roma avea sa rezolve in principal doua probleme, prima 
fiind legata de nefrecventarea gradinitei din comunitate, 
si a doua legata de lipsa de supraveghere a copiilor in 
timpul zilei; la acestea se adauga capacitatea scazuta a 
familiilor de romi de a oferi o educatie adecvata copiilor. 
Centrul de zi ”Prichindelul” este un serviciu care inter-
vine atat in amonte, pentru a preveni institutionalizarea, 
cat si in aval, pentru a sprijini reintegrarea familiala a 
copiilor din Centrul de plasament.
 

Centrul de zi este asezat in proximitatea publicului vizat, 
promoveaza parteneriatul intre echipa centrului si 
parintii copiilor; colaboreaza cu unitatile de invatamant 
fara a se substitui acestora.           Fiind primul Centru 
de zi organizat la nivel de Municipiu Blaj, s-a lucrat  in 
colaborare cu alte servicii din interiorul sistemului de 
protectie a copilului, cum sunt: Centrul de pregatire si 
sprijinire a reintegrarii / integrarii copilului in familie, 
Serviciul de asistenta copilului pentru exercitarea drep-
tului sau la exprimare libera a opiniei si Centrul  de 
consiliere si sprijin pentru copii - Salvati familia.
Rolul Asociatiei ”Familia 2004”, in calitate de partener, a 
fost acela de a face analiza de nevoi, dar si de a participa 
cu specialisti la activitatile realizate in Centrul de zi.  

Camelia Benchea - Consilier
Paula Sandra Murvai - Psihopedagog

Asociatia „Familia 2004”

DIALOG nr 3, iulie 2013 - buletin informativ realizat de CRIPS in cadrul proiectului SMIS 40135



Obiective si principii orizontale

 Dezvoltarea durabila sustine viziuni despre progres care 
integreaza atat nevoile imediate, cat si cele pe termen mediu si lung 
si care se adreseaza intregii comunitati locale, cu proiectii in toate 
domeniile socio-economice, culturale si de mediu.
  Programarea dezvoltarii de la nivel local/judetean este o 
actiune deosebit de complexa, care presupune consultari si un 
parteneriat puternic intre actorii din unitatea teritorial-
administrativa care participa la activitatile social-economice si cultu-
rale locale prezente in preocuparile autoritatilor administratiei pu- 
blice locale.
 Identificarea problemelor si a nevoilor la nivelul comunitatii, 
stabilirea planului de actiune locala pentru dezvoltare durabila, 
stabilirea domeniilor prioritare care au nevoie de finantare si 
pregatirea portofoliului local de proiecte trebuie sa aiba in vedere 
directiile perioadei 2014-2020 (sau 2025) de programare financiara 
a fondurilor Uniunii Europene.
 Planificarea strategica este un proces in mai multe etape, 
prin care comunitatile pot sa isi creeze imaginea viitorului pornind 
de la conditiile prezente de potential al resurselor si oportunitatilor 
si isi traseaza cai de realizare a acelui viitor prin elaborarea Stra- 
tegiei de Dezvoltare Durabila.
 Directiile de dezvoltare strategice, dar si alte elemente ale 
Strategiei de Dezvoltare Durabila trebuie revizuite periodic astfel 
incat obiectivele stabilite sa tina cont de evolutia macroeconomica la 
nivel national, starea economiei la nivel regional si local, precum si 
de parerile actorilor locali cu privire la implementarea fiecarui pro- 
iect. ONG-urile, ca parte activa a comunitatii, sunt o resursa impor-
tanta pentru furnizarea feed back-ului social, a dinamicii proble- 
maticii locale si a construirii paletelor de solutii care raspund 
nevoilor acesteia.
 Corelarea planului de activitati al strategiei de dezvoltare 
durabila cu principalele programe de finantare prin fonduri neram-
bursabile de la Uniunea Europeana sau din Programe Nationale, prin 
Parteneriate Public-Privat, din Imprumuturi Bancare, Bugetul Local 
sau alte surse reprezinta solutia viabila care sa permita o dezvoltare 
echilibrata a comunitatii locale,  prin care cetatenii sa aiba asigurate 
servicii publice complete, diverse, de calitate si accesibile tuturor.

Strategia pentru Dezvoltare Durabila – Premisa

a parteneriatului public privat

Egalitatea de sanse intre femei si barbati este un princi-
piu fundamental al dreptului european care se aplica 
tuturor domeniilor vietii sociale, inclusiv pietei muncii. 
Egalitatea de sanse reprezinta un factor esential pentru 
dezvoltarea durabila, in special in domeniile in care 
aceasta inegalitate este mai pronuntata in tarile in curs 
de dezvoltare, si anume:
 1. ocuparea fortei de munca si activitatile 
economice, deoarece majoritatea femeilor lucreaza in 
sectoare informale, caracterizate prin productivitate si 
venituri reduse, conditii de munca dificile si o protectie 
sociala limitata sau inexistenta;
 2. guvernanta, deoarece in mai multe tari, 
femeile sunt marginalizate in procesul de luare a deci- 
ziilor. Pentru a proteja drepturile fundamentale ale 
femeilor, legislatia care asigura egalitatea de drepturi 
intre barbati si femei trebuie sa fie pusa efectiv in 
aplicare.
 

 3. accesul la educatie, domeniu in care 
inegalitatea intre barbati si femei este legata 
de sarcinile gospodaresti impuse femeilor;
 4. sanatate, deoarece femeile au un 
acces limitat la serviciile medicale de baza, in 
special in ceea ce priveste sanatatea repro-
ducerii si sanatatea sexuala;
 5. violenta impotriva femeilor.

Egalitatea de tratament in incadrarea in 

munca si conditiile de munca 

Aceasta directiva interzice discriminarile 
directe sau indirecte  intre femei si barbati in 
ceea ce priveste conditiile: de recrutare, de 
acces la incadrarea in munca sau la activitatile 
nesalariale; de concediere; de formare si 
promovare profesionala; de afiliere la organi-
zatiile sindicale sau patronale.

In plus, Tratatul privind functionarea Uniunii 
Europene (UE) (articolul 157) interzice 
discriminarea bazata pe sex in ceea ce priveste 
remuneratia pentru aceeasi munca sau pentru 
o munca avand aceeasi valoare. Acest principiu 
se aplica, de asemenea, sistemelor de clasifi-
care profesionala utilizate la stabilirea remu-
neratiilor.
Cu toate acestea, o diferenta de tratament 
intre barbati si femei poate fi justificata prin 
natura activitatilor profesionale avute in 
vedere, daca masurile luate sunt legitime si 
proportionate.
Statele Membre incurajeaza angajatorii si 
formatorii profesionali sa combata orice 
discriminare bazata pe sex, in special hartuirea 
si hartuirea sexuala.

Egalitatea de tratament

in protectia sociala 

Femeile si barbatii sunt tratati in mod egal in 
cadrul sistemelor profesionale de securitate 

sociala, in special in ceea ce priveste:
- domeniul de aplicare si conditiile de acces la sisteme;
contributiile;
- calcularea prestatiilor, inclusiv a majorarilor, conditiile 
de durata si de mentinere a drepturilor.
Acest principiu se aplica populatiei active in ansamblul 
ei, inclusiv:
- lucratorilor care desfasoara activitati independente, 
chiar daca pentru aceasta categorie Statele Membre pot 
sa prevada tratamente diferite in ceea ce priveste in 
special varsta de pensionare;
- lucratorilor a caror activitate este intrerupta de boala, 
maternitate, un accident sau somaj involuntar;
- persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, 
lucratorilor pensionati sau invalizi si persoanelor aflate in 
intretinerea acestora.

Promovarea egalitatii de tratament 

Statele Membre desemneaza organisme imputernicite sa 
promoveze, sa analizeze si sa supravegheze principiul 
egalitatii de tratament, precum si sa asigure monitoriza-
rea legislatiei si sa ofere ajutor victimelor discriminarii.
In plus, intreprinderile trebuie sa promoveze principiul 
egalitatii de sanse intre femei si barbati si sa consolideze 
rolul partenerilor sociali si al organizatiilor neguverna-
mentale.

Egalitatea de sanse intre femei

si barbati pe piata muncii
- Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European 

si a Consiliului din 5 iulie 2006 privind

punerea in aplicare a principiului egalitatii

de sanse si al egalitatii de tratament

intre barbati si femei in materie de incadrare

in munca si de munca -
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