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EXPUNERE DE MOTIVE  PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

Sectiunea 1  
Titlul proiectului de hotărâre 

privind aprobarea derulării proiectului  “GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate 
pentru vârstnici”, cod SMIS 126135 şi a cheltuielilor aferente 

 
 

Sectiunea a 2 - a  

Motivul emiterii proiectului de hotărâre 

1. Descrierea situatiei actuale  
Direcția de  Asistență Socială a Municipiului Timișoara a depus cererea de finanțare cu titlul 
"GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici", cod SMIS 
126135, în cadrul apelului POCU/AP 4/PI 9.ii/OS 4.4 Reducerea numărului de persoane aparţinând 
grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare 
profesională adecvate nevoilor specifice. Conform Ghidului  Solicitantului – Condiții Specifice - AP 
4/ PI 9.ii/ OS 4.4, solicitanți eligibili pentru proiectele depuse în cadrul acestui apel au putut fi și 
furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii, singuri sau în parteneriat cu actori relevanți. 
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara este furnizor de servicii sociale acreditat 
conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 003748. Apelul a reprezentat o ocazie de a solicita 
finanțare din fonduri nerambursabile pentru un tipurile de servicii sociale pentru persoane vârstnice 
care sunt insuficient dezvoltate, în prezent, în municipiul Timișoara.  

 
 
2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate: 

Proiectul se va derula pe o perioada de 34 de luni. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă 
creșterea accesului la servicii sociale integrate, accesibile, durabile și de înaltă calitate prin dezvoltarea de 
servicii sociale integrate fără cazare si furnizarea acestor servicii unui număr de 165 de persoane vârstnice 
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din Municipiul Timișoara aflate în situații de dependență și/sau risc de excluziune socială care determină o 
situație de vulnerabilitate, precum și depășirea situației de vulnerabilitate pentru minim 92 de persoane 
vârstnice ca urmare a sprijinului primit prin proiect. 

 Implementarea acestui proiect presupune dezvoltarea și furnizarea următoarelor  4 tipuri de servicii 
sociale de tip integrat:  

- serviciului social de tip cantină socială dezvoltat prin extinderea componentei de transport hrana la 
domiciliu pentru persoane vârstnice cu deficiențe locomotorii, vor beneficia de servicii integrate 50 de 
persoane și toate cele 50 de persoane vor depăși situația de vulnerabilitate;  

- serviciului social de tip centru de zi pentru persoane vârstnice (centru de zi de socializare și 
petrecere a timpului liber, tip club) vor beneficia de servicii integrate un număr de 55 de persoane, dintre 
care minim 10 persoane vor depăși situația de vulnerabilitate;  

- serviciului social de tip centru de zi pentru persoane vârstnice (centru de asistență și recuperare) vor 
beneficia de servicii integrate număr de 40 de persoane, dintre care minim 12 vor depăși situația de 
vulnerabilitate;  

- serviciului social de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice (tip unitate de îngrijire la 
domiciliu) vor beneficia de servicii integrate un număr de 20 de persoane printre care si persoane din 
comunități marginalizate și toate cele 20 de persoane vor depăși situația de vulnerabilitate. 

 
 
3. Alte informatii - nu este cazul 
 
 
4. Concluzii 

Pentru motivele prezentate mai sus, propunem: 
-     aprobarea derulării proiectului ""GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii 

integrate pentru vârstnici", cod SMIS 126135; 
- aprobarea valorii totale a bugetului propus pentru Direcția de Asistență Socială a Municipiului 

Timișoara, în sumă de 2.780.725,50 lei pentru implementarea proiectului "GERAS – Generăm eficient, 
rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici", cod SMIS 126135, defalcat pe surse de 
finanțare, după cum urmează: 

 - Bugetul solicitat UE: 2.316.179,45 lei;  
- Contribuția de la Bugetul de stat: 408.737,55   lei;  
- Contribuție proprie beneficiar, din bugetul local al Municipiului Timișoara: 55.808,50   lei 

- aprobarea alocării în bugetul local a sumei de 2.780.725,50 lei pentru perioada 2019-2022, ce 
constituie cheltuieli eligibile, în cadrul proiectului ""GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil 
servicii integrate pentru vârstnici",  precum şi a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect 
care pot apărea pe parcursul implementării proiectului; 
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- includerea în lista de investiții a Municipiului Timișoara în cadrul Programului de Dezvoltare - 
Proiecte cu Finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile a obiectivului – proiectul  "GERAS – Generăm 
eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici", cod SMIS 126135 

- contribuția din bugetul UE și cofinanțarea națională se vor recupera conform prevederilor OG 
40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, 
precum şi normele de punere în aplicare; 
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