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Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii 

sociale 

Grup vulnerabil: persoane cu dizabilităţi

Grup vulnerabil: copii
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Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale

Stadiul apelurilor dedicate celor 2 grupuri vulnerabile: persoane cu dizabilităţi si copii

Grupurile

vulnerabile

Alocare

FEDR, 

Mil Euro

Data 

deschidere/ 

Data închidere 

apel

Proiecte 

depuse

Proiecte 

contractate

Proiecte de 

contractat

Nr. Valoare 

FEDR, M 

Euro

Nr. Valoare 

FEDR, M 

Euro

Nr. Valoare 

FEDR, M 

Euro

Dizabilități 14,15
20.07.2017/

20.04.2018
22 13,78 14 10,35 4 2,30

Copii – apel 1

55,15

03.07.2017/

30.03.2018
8 6,73 5 4,19 3 2,54

Copii – apel 2
Nu sunt proiecte depuse

01.03.2019 - 01.07.2019



Grupul vulnerabil: persoane cu dizabilităţi 

Prin ghidul solicitantului se solicită anexarea la cererea de finantare a unui aviz de conformitate emis de 

ANPD prin care se confirmă ca proiectul este în concordanță cu:

1. Obiectivul Specific 8 al Planului operațional privind implementarea Strategiei Naţionale „O societate 

fără bariere pentru persoanele cu dizabilități”, aprobată prin HG nr. 655/2016, numit

„Dezinstituționalizarea și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, concomitent cu 

dezvoltarea serviciilor  alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate” 

2. Planul de restructurare al Centrului rezidențial cu capacitate mai mare de 120 de persoane

Lipsa avizului duce la respingerea cererii de finanțare

În plus, prin ghidul solicitantului se acordă punctaj suplimentar pentru asigurarea complementarității cu 

investițiile realizate din POCU sau alte surse de finanțare 

Corelarea cu Programul Operațional Capital Uman



Grupul vulnerabil: copii

Prin ghidul solicitantului se solicită anexarea la cererea de finantare a unui aviz de conformitate 

emis de ANPDCA prin care se confirmă ca proiectul este în concordanță cu:

1. Obiectivul  Specific 2.5. – Continuarea tranziției de la îngrijirea instituțională a copiilor la îngrijirea 

comunitară, Măsura 2.5.3 Închiderea de instituții vechi și dezvoltarea de servicii comunitare, din Planul 

Operațional al Strategiei Naţionale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2020.

2. Planul de prioritizare a închiderii centrelor de plasament elaborat în cadrul Proiectului ”Elaborarea 

planului de dezinsituționalizare a copiilor din instituții și asigurarea tranziției îngrijirii acestora în 

comunitate” – SIPOCA 2, implementat de către Autoritatea Națională pentru protecția Drepturilor 

Copilului și Adopție, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Lipsa avizului duce la respingerea cererii de finanțare

În plus, prin ghidul solicitantului se acordă punctaj suplimentar pentru asigurarea complementarității cu 

investițiile realizate din POCU, precum și din alte diverse surse de finanțare

Corelarea cu Programul Operațional Capital Uman
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