
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

Proiect 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului„Societatea nu are vârstă” şi a cheltuielilor legate de proiect 

  
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
Având în vedere Ghidul solicitantului al Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa 

prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei,  Prioritatea de investiţie 9.ii: Integrarea 
socio-economică a comunităţilor 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. 
           Ţinând cont de: 
-Legea nr. 292/2011 a Asistenţei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  
-Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice; 
-Strategia de Dezvoltare a serviciilor sociale a oraşului Tg. Neamţ pentru perioada 2017-2020 aprobată 
prin H.C.L. nr. 15 din 31.01.2017; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ înregistrat sub nr. ........ 
din  .............. Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială a orașului Tîrgu Neamț  înregistrat sub 
nr. .......... din  ............... . 

Având în vedere prevederile art. 36 alin.2 lit. d, art. 45 alin.2, lit. a, d, f şi ale art. 115, alin. 1, lit. b) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1. Se aprobă participarea Direcției de Asistență Socială a Orașului Tîrgu Neamț în calitate de 

Solicitant, la implementarea proiectului „Societatea nu are vârstă”. 
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Societatea nu are vârstă” în valoare de 2,773,604.35, 

defalcată astfel: 
Organizaţia Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate 

pe perioada proiectului*    [lei] 
Solicitant 2,773,604.35 

Total 2,773,604.35 

Art. 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiectul „Societatea nu are vârstă” în valoare de 55,472.09 
lei, din care: 

Organizaţia Contribuţia (unde este cazul) 
Solicitant     55,472.09 lei - 2 (%) 

Total                                  55,472.09 lei 
Art. 4. Oraşul Tîrgu Neamţ va asigura cheltuielile neeligibile şi resursele financiare necesare 

implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 

Art. 5. Direcţia de Asistență Socială a orașului Tîrgu Neamț  va asigura aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 6. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 

Iniţiator, 
Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 

Harpa Vasilică 
                                                                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

                   SECRETAR ORAS, 
                                                                                                                                                                         jr. SABIN ISABELA 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ  
 - PRIMAR - 
 Nr. ........  din  ........... 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului  

„Societatea nu are vârstă”  

şi a cheltuielilor legate de proiect 
 

Proiectul Societatea nu are vârstă va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional 
Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de 
investiţie 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităţilor 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. 
 
Obiectiv general al proiectului este: 

� Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea și furnizarea de servicii 
integrate, de îngrijire la dimiciliu (sociale, medicale, socio-medicale, psihologice) pentru un 
număr de 162 de persoane de persoane vârstnice din jud. Neamț. Obiectivul general este in 
concordanță cu prevederile Acordului de parteneriat 2014 -2020, Recomandările Specifice de tară 
2014 şi cu Programul Național de Reformă  și contribuie la implementarea măsurilor incluse în 
Strategia Națională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice 
pentru perioada 2015-2020 și Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea 
Sărăciei pentru perioada 2015-2020. De asemenea, proiectul contribuie la realizarea obiectivelor 
specifice OS 4.4 ale AP 4/PI 9.ii, prin actiuni cu impact direct asupra îmbunatățirii nivelului de 
trai al persoanelor vârstnice aparținând grupului țintă prin furnizarea de servicii sociale, medicale, 
socio-medicale, psihologice de îngrijire la dimiciliu după un plan individualizat, ce va fi ajustat 
constant în funcție de nevoile concrete ale grupului țintă. Proiectul va genera un efect pozitiv pe 
termen lung prin diminuarea numărului de persoane vârstnice aflate în situaţii de dependență 
și/sau în risc de excluziune socială, dar și prin crearea unei rețele de parteneri și a unui document 
procedural în vederea îmbunătățirii serviciilor sociale de îngrijire a persoanelor vârstnice în orașul 
Tîrgu Neamț, zonele limitrofe și comuntățile marginalizate din proximitate. Proiectul contribuie la 
dezvoltarea unei culturi pro-active, nediscriminatorii şi la creșterea responsabilităţii în rândul 
populaţiei comunității. Instrumentele folosite, inițiativele și acțiunile întreprinse pe parcursul 
proiectului si parteneriatele create vor juca rol de multiplicatori ai exemplelor de bune practici. 

� Solicitant: Direcția de Asistență Socială a Orașului Tîrgu Neamț 

 
Valoarea totală a proiectului este de 2,773,604.35 lei din care cofinanţare 55,472.09 (2% din total 

eligibil proiect). 
 
 

Termenul limită de încărcare a proiectului în sistemul electronic MY SMIS este data de 
26.11.2018. 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 



 
                                                                         
Direcţia de Asistenţă Socială a Orașului Tîrgu Neamț                                                                 
Nr..............din ......................                                   
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Societatea nu are vârstă” 

şi a cheltuielilor legate de proiect 
 

Proiectul Societatea nu are vârstă va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional 
Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de 
investiţie 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităţilor 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. 
 

� Proiectul se va implementa de: Direcția de Asistență Socială a Orașului Tîrgu Neamț 

Obiectiv general al proiectului este: 
� reprezentat de dezvoltarea si furnizarea de servicii integrate, de îngrijire la domiciliu (sociale, 

medicale, socio-medicale, psihologice) pentru un număr de 162 de persoane de persoane vârstnice 
din jud. Neamț. Obiectivul general este in concordanță cu prevederile Acordului de parteneriat 
2014 -2020, Recomandările Specifice de tară 2014 şi cu Programul Național de Reformă  și 
contribuie la implementarea măsurilor incluse în Strategia Națională pentru Promovarea 
Îmbătrânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2015-2020 și Strategia 
Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020. De 
asemenea, proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice OS 4.4 ale AP 4/PI 9.ii, prin 
actiuni cu impact direct asupra îmbunătățirii nivelului de trai al persoanelor vârstnice aparținând 
grupului țintă prin furnizarea de servicii sociale, medicale, socio-medicale, psihologice de îngrijire 
la domiciliu după un plan individualizat, ce va fi ajustat constant în funcție de nevoile concrete ale 
grupului țintă. Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung prin diminuarea numărului de 
persoane vârstnice aflate în situaţii de dependență și/sau în risc de excluziune socială, dar și prin 
crearea unei rețele de parteneri și a unui document procedural în vederea îmbunătățirii serviciilor 
sociale de îngrijire a persoanelor vârstnice în orașul Tîrgu Neamț, zonele limitrofe și comuntățile 
marginalizate din proximitate. Proiectul contribuie la dezvoltarea unei culturi pro-active, 
nediscriminatorii şi la creșterea responsabilităţii în rândul populaţiei comunității. Instrumentele 
folosite, inițiativele și acțiunile întreprinse pe parcursul proiectului si parteneriatele create vor juca 
rol de multiplicatori ai exemplelor de bune practici. 

Obiective specific 
� OS1: Înființarea unui serviciu integrat de îngrijire la domiciliu funcțional destinat persoanelor 

vârstnice în vederea prevenirii situațiilor de dificultate și dependenți, menținerii acestor persoane 
în mediul propriu de viață. 

� OS2: Furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu unui număr de 162 de persoane vârstnice în 
vederea accesului acestora la servicii integrate după un plan individualizat adaptat fiecărui 



membru ai grupului țintă. Astfel, la domiciliul acestora se va deplasa o echipă mixtă alcătuită din 
medic, consilier juridic grup țintă, asistent social, psiholog, kinetoterapeut, îngrijitor la domiciliu, 
facilitator social și un muncitor necalificat. Cel puțin 92 de persoane vârstnice vor depăși situația 
de vulnerabilitate, ca urmare a sprijinului primit până la finalul proiectului. 

� OS3: Crearea unei rețele de parteneri pentru susținerea serviciilor de îngrijire la domiciliu 
destinate persoanelor vârstnice, desfășurarea unei vizite de schimburi de bune practici și 
desfășurarea a 10 ateliere de lucru la care vor participa direct membri ai grupului țintă. Aceste 
activități complementare vor avea ca scop crearea unui document procedural în vederea 
îmbunătățirii serviciilor sociale de îngrijire a persoanelor vârstnice în orașul Tîrgu Neamț, zonele 
limitrofe și comuntățile marginalizate din proximitate. 

 
Activitati: 
A1. IDENTIFICAREA, RECRUTAREA SI MENTINEREA GRUPULUI TINTA 

A1.1. Definirea metodologiei de lucru cu grupul țintă, a criteriilor de selecție 
A1.2. Organizarea si efectuarea selectiei, mentinerea grupului țintă 
A1.3. Derularea campaniilor periodice de informare și sensibilizare a comunității cu privire la 

îmbătrânirea populației 
 

A2. DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE PERSOANELOR VÂRSTNICE 
(UNITĂȚI DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU) 

A2.1 Stabilirea cadrului metodologic de dezvoltare a serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu a 
persoanelor vârstnice 

A2.2 Creare rețea parteneri pentru susținerea serviciilor sociale de ingrijire la domiciliu destinate 
persoanelor vârstnice 

A2.3 Stabilirea cadrului metodologic, organizarea și desfășurarea de schimburi de bune practici (în 
UE) și ateliere de lucru  (alături de GT) 

 
A3. FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE PERSOANELOR VÂRSTNICE 
(UNITĂȚI DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU) 

A3.1. Coordonare activități de furnizare de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice 
A3.2. Întocmire Planuri de îngrijire pentru membrii GT 
A3.3 Furnizarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice – implementarea Planurilor de 

îngrijire pentru membrii GT 
A3.4 Desfășurarea examenelor de tip bilanț în vederea ajustării planurilor de îngrijire  
 

A4. MANAGEMENT DE PROIECT 
A4.1. Management de proiect 
 

A5. ACTIVITATI AFERENTE CHELTUIELILOR INDIRECTE 
A5.1 Activitati aferente cheltuielilor indirecte 

 
Buget estimat 

� 2,773,604.35 lei  
� Contribuția Solicitantului 55,472.09 lei - 2% din total eligibil proiect.  

� Vor fi angajate următoarele cheltuieli:  

Organizaţia Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate 
pe perioada proiectului*    [lei] 



Solicitant 2,773,604.35 

Total 2,773,604.35 

 
Va fi asigurată contribuţia proprie la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este 

precizat în Cererea de finanţare. 
 

Organizaţia Contribuţia (unde este cazul) 
Solicitant              55,472.09 lei - 2 (%) 

Total 55,472.09 lei 
 
 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă înaintăm spre analiză şi aprobare proiectul 
„Societatea nu are vârstă”. 
 
 

 
Director executiv 

Buduroi Emanuel 

 

          

 

 

    Compartiment Financiar-Contabil                                                         Compartiment juridic 

 Tătaru-Fărmuș Maria                                                                    Huțanu Florina-Alina 

                                          

 


