
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

         PROIECT 
 
 

    HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind aprobarea participării Direcţiei de Asistență Socială Craiova în cadrul 

PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4, 
Prioritatea de investiții 9.ii, Obiectivul specific 4.4, BUNICII COMUNITĂȚII 

Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice, finanțat prin 
programul european POCU 2014-2020, prin depunerea și implementarea 

proiectului „Îmbătrânirea activă o şansă pentru o viaţă demnă” 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa de îndată din data de 
26.11.2018; 

   Având în vedere expunerea de motive nr.190977/2018, rapoartele 
nr.190876/2018 al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și nr.191160/2018  al 
Directiei Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea participării Direcţiei de Asistență Socială Craiova în cadrul 
PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4, 
Prioritatea de investiții 9.ii, Obiectivul specific 4.4, BUNICII COMUNITĂȚII 
Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice, finanțat prin programul 
european POCU 2014-2020, pentru depunerea și implementarea proiectului 
„Îmbătrânirea activă o şansă pentru o viaţă demnă”;  
 În conformitate cu prevederile art.19 si art.20 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată și completată, Hotărârii Guvernului nr.399/2015 
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate 
prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European și Fondul de 
Coeziune 2014-2020, modificată și completată, Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr.40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020,  modificată și completată; 
  În temeiul art.36, alin.2, lit.b și d coroborat cu alin.4 lit.a și alin.6, lit.a, pct.2, 
art.45, alin.2, lit.a, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă participarea Direcţiei de Asistență Socială Craiova în cadrul 
PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4, 
Prioritatea de investiții 9.ii, Obiectivul specific 4.4, BUNICII COMUNITĂȚII 
Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice, finanțat prin 
programul european POCU 2014-2020, prin depunerea și implementarea 
proiectului „Îmbătrânirea activă o şansă pentru o viaţă demnă”. 

 



  

 
Art.2. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova 

a sumei de 55.800,00 lei reprezentand contribuția proprie a Direcţiei de 
Asistenţă Socială Craiova de 2% din valoarea totala eligibila a proiectului 
„Îmbătrânirea activă o şansă pentru o viaţă demnă”. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, 
Direcția Economico-Financiară și Direcția de Asistenţă Socială Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

                   INIŢIATOR,  AVIZAT, 
                      PRIMAR,   SECRETAR, 
                 Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 

   

 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte            
Nr. 190 977 /    .11.2018 
 
 

                                                                                                                                                                             
Expunere de motive 

 
 
 In vederea depunerii cererii de finantare „Îmbătrânirea activă o şansă pentru 
o viaţă demnă”  în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa 
prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.ii, Obiectivul specific 4.4, BUNICII COMUNITĂȚII 
Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice si in conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, respectiv prevederile art. 36, alin.(1),(6) din Legea 
215/2001 a administraţiei publice locale republicata, art. 19 si art. 20 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operațiunilor finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social 
European si Fondul de Coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, 
Ordonanta de urgenta nr.40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020,  cu modificările și completările 
ulterioare, Ghidul solicitantului – condiții specifice ”Bunicii comunității” Servicii 
sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, propun 
aprobarea participarii Direcţiei de Asistență Socială Craiova în cadrul 
PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4, Prioritatea de 
investiții 9.ii, Obiectivul specific 4.4, BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și 
socio-medicale pentru persoane vârstnice, finanțat prin programul european 
POCU 2014-2020, prin depunerea și implementarea proiectului „Îmbătrânirea 
activă o şansă pentru o viaţă demnă” si asigurarii din bugetul de venituri și 
cheltuieli al municipiului Craiova a sumei de 55.800,00 lei reprezentand 
contribuția proprie a Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova de 2% din valoarea 
totala eligibila a proiectului „Îmbătrânirea activă o şansă pentru o viaţă 
demnă”. 

 
            PRIMAR                   Directia Economico-Financiara                         D.E.I.P. 

  Mihail Genoiu                        Director executiv                   Dana Mihaela Bosoteanu 
                                                        Lucia Stefan 



MUNICIPIUL CRAIOVA          Se aprobă 
Primăria Municipiului Craiova           Primar 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte            Mihail Genoiu 
Nr. 190 876 /22.11.2018               

                                                                                                                   
                                                                                                                  

     Avizat 
       Administrator Public 
      Marian – Sorin Manda 

 
RAPORT 

privind aprobarea participării Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova în cadrul  
PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4, Prioritatea de 
investiții 9.ii, Obiectivul specific 4.4, BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și socio-

medicale pentru persoane vârstnice prin depunerea proiectului „Îmbătrânirea activă o şansă 
pentru o viaţă demnă” şi a asigurării din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului 

Craiova a contribuției proprii  în sumă de 55.800,00 lei, reprezentând 2% din valoarea totala 
eligibila a proiectului 

 
 
Prin adresa Directiei de Asistenta Sociala Craiova nr.37171/21.11.2018, inregistrata la Consiliul 

Local al Municipiului Craiova cu nr.486/21.11.2018 a fost inaintata Nota de fundamentare 
nr.37172/21.11.2018 pentru aprobarea participării Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova în cadrul 
PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 
9.ii, Obiectivul specific 4.4, BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și socio-medicale pentru 
persoane vârstnice prin depunerea proiectului „Îmbătrânirea activă o şansă pentru o viaţă demnă” şi 
a asigurării din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova a contribuției proprii în 
sumă de 55.800,00 lei, reprezentând 2% din costul total eligibil al proiectului, adresa repartizata 
Directiei Elaborare si Implementare Proiecte si Directiei Economico-financiare. 

În luna iulie 2018 a fost lansat apelul de proiecte în cadrul Programului Operaţional Capital 
Uman, Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.ii 
Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.4 
Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii 
sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice. 

Perioada de depunere a proiectelor este: 26 IULIE 2018, ora 10.00 - 26 NOIEMBRIE 2018, ora 
16.00. Acest apel de proiecte este de tip competitiv, proiectele vor fi finanțate în ordinea punctajului 
obținut. 

Direcția de Asistență Socială Craiova, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, în calitate de furnizor de servicii sociale acreditat, conform Certificatului de acreditare, 
seria AF, nr. 004025, emis de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, intenționează să depună  
Proiectul „Îmbătrânirea activă o şansă pentru o viaţă demnă” în cadrul POCU - BUNICII 
COMUNITĂȚII Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice. Obiectivul 
general al proiectului constă în facilitarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și reducerea 
numărului de persoane vârstnice vulnerabile, prin înfiintarea  de servicii sociale integrate, pentru 
170 persoane vârstnice aflate în situații de dependență, și/sau în risc de excluziune socială, din 
Municipiul Craiova, Județul Dolj, precum și pentru formarea și specializarea a 20 de persoane din 
categoria - personal al autorităților/agențiilor publice/private; personal al organizațiilor societății 
civile și ONG-uri, care furnizează servicii sociale și de ocupare a persoanelor vârstnice vulnerabile, 
în perioada 2019-2020. Proiectul isi propune activarea vârstnicilor ca resursă pentru comunitate 
prin implicarea largă a tuturor actorilor sociali reprezentativi (autorități locale, instituții de 
învătământ, mass-media, societatea civilă etc.) pentru promovarea tradițiilor și a atmosferei de 
respect față de generația vârstnicilor, care să ducă la facilitarea schimbului inter-generațional de 
resurse și idei pentru sporirea solidarității, înțelegerii și cooperării între generații.  



 Acest obiectiv se va realiza prin înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice, care să 
răspundă nevoilor a 170 de persoane vârstnice din municipiul Craiova.  

Scopul furnizării serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice din Municipiul Craiova 
constă în depăşirea situaţiilor de dificultate, prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială, 
promovarea incluziunii sociale şi creşterea calităţii vieţii. Necesitatea înfiinţării unui centru de zi 
destinat vârstnicilor din municipiul Craiova se justifică ca urmare a numărului mare de persoane 
vârstnice şi a solicitărilor tot mai mari din partea acestora de înfiinţare a unui spaţiu în care aceştia 
să-şi petreacă timpul liber.  

Acesta va fi un loc special dedicat persoanelor de vârsta a treia, un spaţiu modern de relaxare şi 
socializare pentru persoanele vârstnice din municipiul Craiova, fiind destinat stimulării 
intercomunicării şi readucerii persoanelor de vârsta a treia în viaţa socială proactivă. 

Centrul va urmări dezvoltarea şi încurajarea legăturilor interumane, inclusiv relaţiile cu 
familiile şi apropiaţii persoanelor vârstnice. Prin activităţile pe care le va desfăşura va permite 
menţinerea unei vieţi socio-culturale active şi va stimula participarea activă a persoanelor vârstnice 
la acestea. 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de zi pentru persoane vârstnice “Clubul 
Seniorilor” vor fi persoane vârstnice aflate în situaţii de dependenţă şi/sau în risc de excluziune 
socială din municipiul Craiova. 
 În cadrul centrului se vor furniza servici sociale de consiliere socială, juridică, psihologică şi 
de grup, programe de terapie ocupaţională şi ergoterapie adaptate vârstei a III-a, servicii de îngrijire 
socio-medicală, precum şi activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber. 

Acest program va veni în sprijinul persoanelor de vârsta a treia, prin creşterea confortului 
psihic, prin implicarea în activităţi cu caracter recreativ şi socio-cultural, precum şi prin dezvoltarea 
unei aptitudini de întrajutorare între semeni. 

Misiunea centrului este de a crea un cadru ambiental pentru destinderea persoanelor vârstnice, 
care să respecte, în primul rând, demnitatea şi siguranţa membrilor centrului, principiul egalităţii şi 
al identităţii de sine a persoanei.  

Scopul Centrului de zi pentru persoane vârstnice “Clubul Seniorilor” este de a pune în mod 
gratuit la dispoziţia persoanelor vârstnice o locaţie special amenajată pentru socializare şi 
relaţionare, precum şi pentru a desfăşura activităţi accesibile acestei categorii. 
 Pe termen lung, furnizarea măsurilor integrate prevăzute în acest proiect vor contribui la: 

• înființarea unui serviciu social nou în cadrul Direcției de Asistență Socială Craiova, care să 
dispună de dotările materiale necesare și personal specializat; 

• creșterea calității vieții prin accesul persoanelor vârstnice la un sistem de servicii integrate, 
de îngrijire socio-medicală medicală, consiliere socială, psihologică, juridică; 

• îmbunătățirea vieții sociale a vârstnicilor ca urmare a activității sociale de comunicare, 
socializare și petrecere a timpului liber; 

• dobândirea de abilități și deprinderi noi prin furnizarea programelor de terapie ocupaţională 
şi ergoterapie adaptate vârstei a III-a; 

• creşterea gradului de integrare şi participare socială a persoanelor vârstnice; 
• îmbunătăţirea imaginii sociale a vârstnicilor şi a fenomenului îmbătrânirii în general; 
• stimularea participării persoanelor vârstnice la viaţa socială cu efect în planul menţinerii 

capacitaţilor fizice şi intelectuale ale acestora; 
• facilitarea şi încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice; 
• prevenirea şi diminuarea simptomelor de instituţionalizare; 
• promovarea autonomiei şi participării persoanelor vârstnice la viaţa comunităţii, prin 

respectarea principiului “îmbătrânirii active”. 
 Centrul de zi pentru persoane vârstnice “Clubul Seniorilor” va fi licențiat de către Direcţia de 
Asistenţă Socială Craiova după aprobarea proiectului. Serviciile sociale furnizate prin  această nouă 
structură înființată, se vor desfășura în conformitate cu Anexa nr. 6 din Ordinul nr. 2126/2014 
privind Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca 
centre de zi destinate persoanelor adulte. 



 Serviciile înființate prin proiect trebuie să funcționeze minimum 24 şi/sau maximum 36 de 
luni (dar nu poate depăşi perioada POCU 2014-2020) pe perioada implementării proiectului și 
minimum 6 luni după data de finalizare a proiectului - perioadă de sustenabilitate (criteriu de 
eligibilitate). 

Valoarea totala eligibilă a proiectului este de 2.790.000 lei. 
Procentul minim de cofinantare proprie obligatoriu pentru solicitant, respectiv Direcţia de 

Asistenţă Socială Craiova este de 2% din valoarea totala eligibilă a proiectului. 
 
Având în vedere cele prezentate anterior şi în conformitate cu prevederile art. 36, 

alin.(1),(6) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale republicata, art. 19 si art. 20 din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operațiunilor finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social 
European si Fondul de Coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, 
Ordonanta de urgenta nr.40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014-2020,  cu modificările și completările ulterioare, prin 
prezentul raport propunem spre aprobare Consiliul Local al Municipiului Craiova 
urmatoarele: 

 
- participarea Direcţiei de Asistență Socială Craiova în cadrul PROGRAMULUI 

OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.ii, Obiectivul 
specific 4.4, BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane 
vârstnice, finanțat prin programul european POCU 2014-2020, prin depunerea și 
implementarea proiectului „Îmbătrânirea activă o şansă pentru o viaţă demnă”; 

 
- asigurarea din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova a sumei de 

55.800,00 lei reprezentand contribuția proprie a Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova de 2% 
din valoarea totala eligibila a proiectului „Îmbătrânirea activă o şansă pentru o viaţă demnă”. 

 
 

 
              Director executiv   

Directia Economico – Financiara   Directia Elaborare si Implementare Proiecte 
                Lucia Stefan            Dana Mihaela Bosoteanu       
 
 
 

      Viza C.F.P. 
     Elena Marcu 
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