
  
 
 
 

 

  
 
                       www.caritas.org.ro 

   

 

 
  

  

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 
Serviciile de îngrijire la domiciliu– o şansă la viaţă demnă pentru 

vârstnicii din România  

• Peste 20% din populația vârstnică a României are nevoie de servicii de îngrijire la 

domiciliu, dar doar 0.23% dintre vârstnici beneficiază de aceste servicii. 

• Peste 81% dintre furnizorii de servicii de ingrijire la domiciliu s-au confruntat cu o cerere 

crescuta a serviciilor din partea persoanelor varstnice.   

 
 
București, 26 februarie 2014. Rețeaua SenioriNET publică Barometrul de opinie privind 

colaborarea dintre ONG-urile furnizoare de servicii de îngrijire la domiciliu și autoritățile publice. 
 
Conform Barometrului de opinie, peste 81% dintre ONG-urile furnizoare de servicii de îngrijire la 
domiciliu și peste 47% dintre autorități s-au confruntat în ultimii doi ani cu o creștere acerbă a 
numărului de solicitări/cereri de servicii de îngrijire la domiciliu din partea persoanelor vârstnice 
şi/sau a aparţinătorilor acestora. Astfel, tot mai mulți seniori solicita astfel de servicii, fie ca vorbim 
despre servicii de ingrijire la domiciliu din sfera medicala sau sociala.  
 
Cu toate acestea, implicarea statului roman în susţinerea serviciilor pentru varstnici este in 
continuare extrem de redusa. Peste 80% dintre furnizorii de servicii de ingrijire la domiciliu 
declara ca in ultimii doi ani, autoritatile nu au dezvoltat servicii noi pentru persoanele varstnice. 
Mai mult, 85% ONG respondente nu au beneficiat de surse publice de finantare in 2013.    
 
Peste 47% dintre furnizori considera ca varstnicii nu îşi cunosc drepturile şi nici nu cunosc faptul că 
pot accesa servicii de îngrijire la domiciliu. 
 
38 de organizaţii neguvernamentale, coalizate în Reţeaua Seniori-Net, semnalează următoarele 
aspecte îngrijoratoare legate de dezvoltarea domeniului îngriirii la domiciliu: 

- în Romania există un număr limitat de servicii oferite la domiciliu persoanei vârstnice 
- în prezent exista un număr mic de comunităti care au acces la servicii de îngrijire la 

domiciliu  
- Accesul la fonduri publice sau private este limitat şi in consecinţa nu se pot dezvolta servicii 

noi 
- Legislaţia în domeniu şi standardele de calitate nu sunt cunoscute la nivelul autorităţilor  
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- Fonduri publice limitate (sume foarte mici alocate din bugetele locale sau centrale) nu 
permit plata serviciilor la timp iar subevaluarea tarifului orar generează subplata muncii 
depuse în oferirea serviciului de îngrijire la domiciliu 

- Atitudinea şi priorităţile autorităţilor nu sunt convergente cu nevoile comunităţilor 
- Instabilitatea legislativă afecteaza direct furnizarea serviciului: nu exosta metodologie pentru 

serviciile sociale de îngrijire. 
 
Reteaua Seniori Net atrage atentia autoritatilor locale si centrale asupra necesităţii de a susţine 
serviciile adresate varstnicilor şi propune  o serie de recomandări privind asigurarea cadrului 
necesar dezvoltării acestor servicii: 

- Introducerea unui sistem de externalizare a serviciilor pentru a creşte competiţia între 
furnizorii de servicii  

- Stabilirea unui cost mediu  pe beneficiar 
- Crearea unui departament sau formarea unei persoane din cadrul autorităţii publice locale 

care să ţină legătura cu ONGurile (întîlniri periodice, deplasări pe teren în echipe mixte 
public – privat, cunoaşterea legislaţiei) 

- Iniţierea de proiecte comune în domeniul îngrijirii la domiciliu 
- Introducerea unor facilităţi în vederea promovării şi stimulării îngrijirii la domiciuliu. 
- Crearea unei baze de date cu furnizori de Î.D. comună (publici şi privati)   

  

Pentru orice informaţii legate de reţeaua SenioriNET, ne puteţi contacta la e-mail: 
SenioriNET@caritas.org.ro sau telefon 0746.607.031, persoană de contact Aurelia Grigore, 
Coordonator de comunicare. 

Documente disponibile: Barometrul de opinie 
 
Reteaua SenioriNET este creata in cadrul Proiectului „SenioriNET– retea ONG de servicii dedicate 
persoanelor varstnice” si este initiata de Confederaţia Caritas România în parteneriat cu Fundaţia 
Crucea Alb Galbenă, Asociaţia Habilitas, Asociaţia ADAM şi Asociaţia Four Change. In prezent, 
Reteaua SenioriNET reuneste 33 de ONG-uri furnizoare de servicii de ingrijiri la domiciliu.   

Reteaua isi propune sa creasca accesul varstnicilor din Romania la servicii de ingrijire la domiciliu 
prin dezvoltarea capacitatii organizatiilor neguvernamentale din sectorul social si sustinerea 
participarii lor active in formularea politicilor publice.  

Proiectul „SenioriNET– retea ONG de servicii dedicate persoanelor varstnice” este co-finantat 

printr-un grant din partea Elvetiei prin intermediul Contributiei Elvetiene pentru Uniunea 

Europeana extinsa. 


