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1. INTRODUCERE 

PERSOANELE VÂRSTNICE ÎN COMUNITATE – UN CAPITAL DE RESURSE ȘI 

EXPERIENȚĂ 

Persoanele vârstnice au fost mereu privite cu respect în România, iar batrânețea a fost 

percepută ca un rezervor de experiență, înțelepciune și echilibru pentru comunitate.  

Îmbatrânirea demografică și migrația economică a tinerilor au dus însă la o percepție 

diferită a îmbătrânirii și la atitudini noi în rândul publicului. Costurile mai mari de 

protecție socială, îngrijirea medicală și cea de lungă durată, sunt aspectele pe care 

discursul public le scoate în evidență de cele mai multe ori, în dauna potențialului și a 

resurselor pe care vârstnicii le reprezintă pentru comunități. 

În ciuda acestor schimbări de percepție și atitudini,nevoile persoanelor vârstnice nu s-au 

schimbat de-a lungul timpului. Ieșirea la pensie nu mai este privită de mult timp ca o 

încheiere a vieții active. Preocuparea majorității persoanelor cu vârste de peste 65 de 

ani este aceea de a păstra un nivel cât mai bun de independență și de relaționare 

socială, de a-și putea menține gospodăria în mod autonom și de a participa la 

activitățile din comunitate.  

Pentru ca aceste obiective să poată fi atinse, persoanele vârstnice trebuie să aibă acces 

egal și eficient la un număr de servicii în localitatea lor de domiciliu, servicii care 

contribuie la menținerea stării lor de sănătate, a demnității și autonomiei, a participării 

la activitățile zilnice și sociale. Este vorba de servicii medicale (medic de familie, 

servicii medicale preventive și specializate), servicii de suport la domiciliu (îngrijirea 

locuinței, procurarea alimentelor, sarcini domestice curente), servicii de îngrijire și 

asistență medico-sociale la domiciliu (îngrijire mai specializată atunci când starea de 

sănătate a persoanelor se deteriorează) sau, în cazul unor nevoi foarte complexe de 

îngrijire, servicii rezidențiale (cu cazare). 
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Atunci când toate aceste servicii funcționează eficient și sunt disponibile în comunitatea 

lor, persoanele vârstnice au o viață activă, pot locui autonom în gospodăria proprie și 

participă pe o perioadă mai îndelungată la viața comunității. Experiența și 

competențele lor pot fi valorificate mult mai bine, atât în schimburile inter-

generaționale cât și în activități de voluntariat, în consultările publice sau în domeniile 

în care expertiza lor este foarte necesară (educație, meșteșuguri, activități tradiționale 

sau gospodărești etc.). 

Dezvoltarea serviciilor sociale, medico-sociale și de suport pentru persoanele vârstnice 

este folositoare și altor categorii de persoane din comunitate, ca de exemplu 

persoanelor cu dizabilități ori persoanelor adulte care au probleme temporare de 

sănătate. Totodată, ele degrevează membrii familiei în situațiile în care îngrijirea 

persoanelor vârstnice ar deveni permanentă și ar necesita ieșirea din câmpul muncii a 

unei rudele apropiate. 

Modul în care se pot dezvolta eficient serviciile sociale și de suport în comunitate 

depinde foarte mult de rezultatele consultărilor permanente și active dintre actorii 

cheie implicați în acest proces: persoanele vârstnice însele, autoritățile locale, membrii 

familiilor și furnizorii de servicii.  

Dialogul civic reprezintă o modalitate structurată de a discuta cu autoritățile locale 

pentru atingerea unor obiective de interes general pentru comunitate. Acest tip de 

dialog duce la consens și angajament partajat, în subiecte care sunt în general complexe 

și care cer o mobilizare pe termen lung din partea tuturor actorilor cheie. El reprezintă 

o bună ocazie de a pune în relație de colaborare actorii cheie de la nivelul comunității: 

cetățeni, furnizori de servicii, autorități publice. 

Ghidul de față prezintă elementele de bază pentru un dialog civic eficient dintre acești 

actori, cu accent pe aceia care intervin în sprijinul persoanelor vârstnice, și pentru a 

atinge un grad ridicat de bunăstare în comunitate, pentru toți cetățenii. 

Ghidul este destinat profesioniștilor și voluntarilor din organizațiile neguvernamentale, 

persoanelor vârstnice și familiilor acestora, dar și reprezentanților autorităților publice 

care sunt responsabile pentru identificarea nevoilor cetățenilor, precum și pentru 
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planificarea, finanțarea și implementarea serviciilor necesare în comunitate pentru 

persoanele vârstnice. 

 

2. ACTORII CHEIE ÎN PROCESUL DE FURNIZARE A SERVICIILOR DE 

ASISTENȚĂ ȘI SPRIJIN PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE 

Următoarele categorii de actori trebuie să se afle într-un dialog permanent și eficient 

pentru a reuși planificarea și dezvoltarea unor servicii de bună calitate în comunitate, 

destinate persoanelor vârstnice: 

Persoanele vârstnice (beneficiari, autoreprezentanți sau organizații ale 

persoanelor vârstnice) – acestea sunt cele care, odată ce nevoile lor de îngrijire și 

sprijin devin mai complexe, trebuie să fie încurajate să solicite sprijin specializat, 

pentru ca gradul lor de autonomie să fie prezervat pe o durată cât mai lungă. Chiar și 

atunci când deteriorarea capacităților fizice sau intelectuale este mare, persoanele 

vârstnice trebuie să fie susținute în a comunica modul în care doresc să fie ajutate sau 

îngrijite. Respectul demnității persoanelor este esențial pentru buna calitate a vieții și 

pentru integritatea fizică și mentală a fiecăruia. 

Familiile și rudele persoanelor vârstnice – acestea au un rol important în planificarea 

serviciilor din comunitate. În mod obișnuit, familiile sunt primele verigi din rețeaua de 

suport a persoanelor vârstnice. Ele asigură suportul cotidian și îngrijirea lor de bază, 

atunci când apar primele dificultăți de mobilitate, primele probleme de sănătate, sau 

când sarcinile zilnice devin prea complexe pentru persoana vârstnică. Dar odată cu 

trecerea anilor, aceste nevoi de îngrijire devin dificil de acoperit, iar membrii familiei 

nu pot face față întodeauna situațiilor complexe, fără a renunța la propriul loc de 

muncă sau fără un volum de timp considerabil afectat acesor activități de îngrijire. În 

serviciile acordate vârstnicilor, calitatea vieții acestora este la fel de importantă 

precum cea a rudelor și aparținătorilor. Pe termen lung, participarea tuturor în 

comunitate trebuie prezervată și încurajată. De aceea, serviciile de suport vin în 

completarea acțiunilor de sprijin ale familiei. Prefigurarea lor, planificarea corectă și 
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dimensionarea intervențiilor se face mult mai bine atunci când familiile participă activ 

la dialogul cu autoritățile publice. 

Pentru ca serviciile din comunitate să răspundă cât mai bune nevoilor lor, persoanele 

vârstnice și familiile lor trebuie să comunice autorităților în mod constant aceste nevoi. 

O acțiune simplă precum redactarea unei cereri de servicii, înregistrată la serviciul de 

asistență socială a primăriei din localitate, reprezintă deseori o acțiune estențială 

pentru planificarea eficientă a intervențiilor din comunitate. 

Medicul de familie este de asemenea un actor important în viața vârstnicului. El 

cunoaște cel mai bine starea de sănătate a fiecărei persoane și poate fi un partener 

important al echipei medico-sociale și al familiei, atunci când nevoile de suport și 

îngrijire devin mai complexe. Totodată, el este profesionistul cel mai bine plasat pentru 

a încuraja și transmite persoanei vârstnice informațiile necesare pentru un stil de viață 

sănătos, pentru activități de prevenție a problemelor majore de sănătate. În 

comunitate, legătura persoanelor vârstnice cu medicul de familie trebuie întotdeauna 

consolidată și monitorizată.   

În acelasi sens, furnizorii de servicii medicale specializate de la nivelul policlinicilor sau 

spitalelor pot fi consultați în procesul de stabilire a setului de servicii de sprijin în 

comunitate, pentru persoanele vârstnice. 

Autoritățile publice locale sunt cele care au responsabilitatea asigurării unui acces 

egal al cetățenilor la servicii sociale și socio-medicale, ori de câte ori nevoia o 

dovedește. Ele sunt responsabile pentru calitatea de ansamblu a vieții cetățenilor în 

comunitate, iar votul primit în perioadele alegerilor aduce cu sine responsabilități 

sporite. Astfel, cererile sau solicitările populației trebuie să fie urmate cât mai prompt 

de oferte de servicii, adecvate nevoilor pe care cetățenii le semnalează.  

Autoritățile își pot dezvolta propriile servicii de îngrijire și asistență, sau pot cumpăra 

aceste servicii de la furnizorii existenți pe piață. De aceea, cunoașterea foarte bună a 

tuturor furnizorilor de servicii (cartografiere) și colaborarea cu aceștia pentru servicii de 

calitate în comunitate sunt esențiale. Autoritățile au de asemenea obligația unei analize 

locale periodice (diagnoză socială) și a evaluării detaliate a nevoilor sociale din 
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comunitate, pentru a putea decide apoi care sunt modalitățile cele mai bune de 

investiție în sectorul serviciilor sociale, pe termen lung.   

Serviciul public de asistență socială (SPAS) de la nivelul primăriei („direcția de 

asistență socială” sau „direcția de asistență comunitară”, în orașe și municipii) are la 

rândul ei un rol important în viața vârstnicului. La nivelul acestei structuri se află 

profesioniști precum asistenții sociali, asistenții medicali comunitari, facilitatorii 

comunitari, psihologi. Aceștia sunt prima interfață de contact cu persoana vârstnică 

atunci când nevoile de îngrijire sau asistență devin mai mari. Asistentul social este cel 

care va vizita persoana vârstnică în gospodăria sa și va analiza atent aceste nevoi. Un 

plan de intervenție personalizat va fi agreat cu persoana vârstnică și ulterior, sub 

coordonarea asistentului social, profesioniștii din domeniul social sau conex vor 

interveni pentru menținerea autonomiei și participării vârstnicului în comunitate. 

Specialiștii din SPAS trebuie să comunice activ cu medicul de familie și cu familia 

persoanei vârstnice, pentru o bună coordonare a serviciilor de suport sau îngrijire. 

Furnizorii serviciilor sociale și socio-medicale sunt, la rândul lor, actori cheie în 

procesul de planificare a serviciilor locale. Ei primesc deseori beneficiarii direct la 

sediul lor, cunosc bine nevoile din comunitate și de aceea pot analiza alături de 

autorități dimensiunea problemelor sociale cu care se confruntă comunitatea la un 

moment dat. Serviciile cel mai des întâlnite în comunități, destinate persoanelor 

vârstnice, sunt cele de îngrijire medico-socială la domiciliu, de sprijin pentru activitățile 

casnice și pentru socializare, mesele „pe roți”, consilierea socială și cea psihologică, 

serviciile de recuperare (în special după perioade de spitalizare), căminele pentru 

persoane vârstnice. 

Listele de așteptare pe care furnizorii le întocmesc atunci când cererea de servicii 

depășește capacitatea lor de furnizare a serviciilor, reprezintă un element foarte util de 

planificare pentru autorități. 

În România, furnizorii serviciilor sociale și medico-sociale sunt de două tipuri: publici și 

privați. Furnizorii publici sunt fie direcțiile de asistență socială de la nivel județean sau 

local, fie alte instituții publice cu funcții sociale, ca de exemplu spitalele sau 

penitenciarele. Furnizorii privați pot fi la rândul lor de două feluri: non-profit (asociații, 
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fundații, organizații ale cultelor, parohii) sau bazate pe obținerea profitului (societăți 

comerciale, persoane fizice autorizate). În domeniul serviciilor pentru vârstnici vom 

întâlni toate aceste tipuri de furnizori publici și privați. 

Atunci când autoritățile publice nu dispun de propriile servicii de suport și îngrijire a 

vârstnicilor în comunitate sau atunci când costurile unor astfel de servicii proprii devin 

prea mari pentru autorități, ele pot cumpăra aceste servicii de la furnizorii privați. 

Achiziția se realizează pe baza Legii 98/2016, a achizițiilor publice. Pentru detalii, 

puteți consulta Manualul achiziției publice a serviciilor pentru persoanele vârstnice, 

produs în anul 2019 de Fundația de Sprijin Comunitar din Bacău. 

În multe cazuri, serviciile furnizate de către organizațiile neguvernamentale au un 

raport mai bun calitate-preț. 

Este important de menționat, de asemenea, că persoana vârstnică și/sau familia 

acesteia au obligația de a asigura o coplată a acestor servicii. În cazuri extreme, în care 

persoana vârstnică nu dispune de resurse financiare, autoritatea locală poate decide 

subvenționarea serviciilor de îngrijire și sprijin pentru aceasta.   

Poliția locală este un actor important atunci când apar situații de persoane vârtnice 

supuse abuzului, agresiunilor sau neglijării. Cooperarea echipei medico-sociale cu poliția 

trebuie inclusă în planul de intervenție, atunci când e cazul. 

Publicul larg poate fi, de asemenea, consultat periodic, pentru a verifica dacă există 

modalități alternative de sprijin pentru persoanele vârstnice, dincolo de serviciile 

sociale sau socio-medicale deja existente. Grupurile de voluntari din parohii, preoții, 

poștașii, grupurile civice informale din cartiere sau din comunitățile rurale, alte 

persoane care iau contact direct cu vârstnicii pot fi actori importanți în serviciile de 

suport la domiciliu sau în facilitarea unor acțiuni de socializare, prevenție sau suport 

direct pentru vârstnicii din comunitate. 

Dialogul dintre aceste categorii de actori-cheie trebuie să evidențieze: 

- care sunt persoanele vârstnice care au nevoie de suport; 
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- care sunt nevoile reale de îngrijire sau sprijin ale persoanelor vârstnice, care 

sunt activitățile pentru care aceste persoane au nevoia cea mai mare de suport;   

- cum ar trebui dimensionate aceste servicii (câte ore pe zi, câți angajați sunt 

necesari); 

- în ce locație ar trebui dezvoltate serviciile (unde se află cei mai mulți 

beneficiari, ori care sunt zonele unde nu există nici un alt serviciu de suport și 

beneficiarii nu dispun de sprijin pentru activitățile de zi cu zi); 

- care este costul estimativ al acestor servicii, în funcție de elementele anterioare 

(dimensiunea, volumul și complexitatea intervențiilor). 

Ghidul de față prezintă modalități concrete în care acest dialog poate fi organizat și 

eficientizat. El va ilustra maniera în care trebuie organizată diagnoza locală și evaluarea 

nevoilor de servicii pentru persoanele vârstnice, modul în care actorii se pot consulta 

eficient, precum și diferitele acțiuni de monitorizare și evaluare a deciziilor luate în 

comunitate, în beneficiul persoanelor vârstnice. 

 

3. ANALIZA NEVOILOR DIN COMUNITATE ȘI PLANIFICAREA ACȚIUNILOR 

SOCIALE 

Scopul sistemului de asistență socială din România, conform prevederilor legale, este 

acela de a oferi sprijin adecvat persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate sau 

excluziune, precum și de a asigura o autonomie și o calitate a vieții cât mai bună, 

beneficiarilor săi. Sistemul de asistență socială este constituit din două componente de 

bază: 

- beneficiile sociale (ajutoare și măsuri de sprijin financiar pentru persoanele care 

se confruntă cu situații de dificultate sau vulnerabilitate, temporară sau de lungă 

durată) – indemnizații, ajutoare sociale, sprijin financiar ocazional etc. 

- serviciile sociale care sunt intervenții directe realizate pentru aceste persoane, 

de către profesioniști din domeniul social sau conex. 
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Fiecare din aceste două componente are un rol important pentru asigurarea unui nivel 

decent de trai al populației și pentru a combate situațiile de risc sau marginalizare 

socială. 

În România, politica de asistență socială a fost orientată mai degrabă spre acordarea de 

beneficii sociale. Bugetul anual alocat acestora a fost în general dublu față de cel al 

serviciilor sociale (aproximativ 1% din PIB față de 0,5-0,6% PIB pentru servicii, cifre la 

nivelul anului 2014)1. Serviciile sociale din comunitate au fost constant neglijate în 

perioada 2012-2018, iar consecința a fost un exod semnificativ al profesioniștilor către 

alte domenii de activitate, mai atractive, sau către țările din Europa de Vest. 

Pentru a fi eficiente, serviciile sociale trebuie să  răspundă nevoilor reale ale populației. 

Evaluarea acestor nevoi de servicii (în ceea ce privește diversitatea, numărul, 

disponibilitatea și calitatea serviciilor) reprezintă o obligație a autorităților publice 

locale (Legea 292/2011, art.112, alin.3). Ea contribuie la o folosire eficientă a 

resurselor publice existente și la o identificare corectă a persoanelor care vor folosi cu 

prioritate aceste servicii, fie că acestea sunt persoane vârstnice, copii, persoane cu 

dizabilități, familii cu situații socio-economice dificile, persoane fără adăpost, grupuri 

sau comunități marginalizate etc. 

Evaluarea nevoilor de servicii sociale este esențială pentru dimensionarea și planificarea 

corectă a asistenței necesare. De exemplu, distribuția și organizarea serviciilor sociale 

pot fi diferite în zonele rurale și urbane. În zonele rurale pot fi necesare mijloace 

suplimentare de transport, precum și un număr sporit de echipe mobile de profesioniști, 

atunci când planificăm servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele cu un grad 

sporit de dependență. 

În dezvoltarea serviciilor sociale, există câteva criterii fundamentale pe care 

autoritățile publice trebuie să le aibă în vedere, atunci când analizează nevoile locale și 

decid să creeze servicii noi în comunitate: 

                                                                 
1 Banca Mondială și Eurostat (ESSPROS), în ”Document de analiză pentru elaborarea unui proiect de 
strategie naţională şi plan de acţiuni privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei (2014-2020)”, 
București, 2014 
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(1) Serviciile trebuie să fie în număr suficient și să fie disponibile acolo unde este 

nevoie de ele. 

(2) Serviciile trebuie să fie accesibile (fizic, informațional, administrativ) celor care 

au nevoie de ele. 

(3) Serviciile sociale trebuie să aibă un cost rezonabil, tocmai pentru a permite 

accesul persoanelor cu un grad de vulnerabilitate sau excluziune mai mare. 

(4) Serviciile trebuie să fie bine gestionate, transparent conduse și să respecte 

drepturile și interesele persoanelor care beneficiază de aceste servicii. 

(5) Calitatea intervențiilor și a activităților derulate în aceste servicii trebuie să 

corespundă standardelor de calitate, să fie personalizate și să fie într-o 

continuă îmbunătățire. 

Consultarea cetățenilor este obligatorie în acest proces de analiză, precum și în 

planificarea serviciilor care vor fi dezvoltate la nivel local. Analiza situațiilor de 

vulnerabilitate sau excluziune presupune, pe lângă strângerea datelor cantitative 

despre diferite grupuri de persoane vulnerabile, și numeroase interviuri și reuniuni de 

grup cu persoanele care sunt potențiali beneficiari de servicii sociale, pentru detalierea 

și precizarea nevoilor lor concrete de sprijin sau îngrijire (date calitative). 

Responsabilitatea pentru realizarea drepturilor sociale ale cetățenilor revine 

întotdeauna autorităților publice. Atunci când autoritățile nu pot acoperi această 

responsabilitate prin propriile servicii sociale, ele decid delegarea furnizării de servicii 

sociale către terți furnizori (privați sau publici). Responsabilitatea pentru buna 

realizare a drepturilor cetățenilor nu se deleagă însă niciodată, de aceea autoritățile 

sunt cele care au obligația de a analiza permanent situația persoanelor vârstnice din 

comunitate (indiferent unde trăiesc acestea) și de a asigura un mediu demn, sigur și de 

bună calitate pentru ele, în mediul lor de viață. 

Acesta este motivul pentru care evaluarea nevoilor este o procedură organizată la nivel 

local (regiune, județ, localitate) și este de obicei coordonată de autoritățile publice.  

Din punct de vedere metodologic, această analiză este un mini-studiu sociologic, 

derulat în două etape principale: 
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Etapa 1 – diagnoza socială a teritoriului 

Această etapă presupune: 

(a) o descriere generală a teritoriului analizat (localitate, grup de localități, județ, 

regiune); 

(b) colectarea datelor despre caracteristicile socio-demografice ale populației (gen, 

vârste, evoluții demografice, migrație); 

(c) date despre situația socio-economică a populației, cu accent pe situațiile de risc, 

precaritate, gradul de ocupare pe piața muncii, nivelul de trai, riscul de sărăcie și 

excluziune; 

(d) date despre mobilitatea populației și transportul disponibil în teritoriul respectiv; 

(e) date despre situația serviciilor și accesul persoanelor la serviciile de bază (educație, 

sănătate, intervenție timpurie, abilitare și reabilitare, servicii sociale, ocupare, 

locuire, formare profesională, transport, sport și timp liber, cultură etc); 

(f) date despre disponibilitatea serviciilor de prevenție pentru diferite situații de risc; 

(g) date despre cooperarea inter-instituțională pentru prevenirea și intervenția în 

situații de risc pentru populație. 

Această etapă se bazează preponderent pe strângerea și analiza datelor cantitative 

despre subiectele enumerate mai sus, dar și pe date calitative, solicitate unor 

instituții și actori cheie din comunitate: Consiliul Județean și Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), Agenția Județeană de Ocupare a 

Forței de Muncă (AJOFM), Inspectoratele Teritoriale de Muncă, Casa Județeană de 

Pensii, Direcția Județeană de Sănătate, Direcția Județeană de Statistică, Inspectoratele 

Școlare, Direcțiile Județene de Transport, Agențiile Județene de Administrare Fiscală, 

Inspectoratele Județene de Poliție sau Poliția locală, Serviciile Publice (locale) de 

Asistență Socială de la nivelul primăriilor (SPAS), primării. 

La finalul acestei etape se obțin: 
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a) o imagine de ansamblu a situațiilor de vulnerabilitate de la nivelul teritoriului 

(de exemplu situația serviciilor disponibile la nivel de teritoriu și localizarea 

precisă a acestora, identificarea localităților confruntate cu o îmbătrânire 

accentuată a populației, situația finalizării ciclurilor de școlarizare obligatorii, 

situația ocupării pe piața muncii etc.); 

b) o listă a grupurilor de persoane aflate în risc de sărăcie sau marginalizare, 

excluziune, risc (de exemplu persoane vârstnice dependente, persoane cu 

dizabilități care se confruntă cu bariere semnificative de acces la serviciile din 

comunitate, copii aflați în familii sărace, fără venituri stabile, persoane fără 

adăpost, victime ale violenței domestice etc.). În etapa a doua a procesului de 

analiză, aceste grupuri vor fi analizate foarte atent, pentru a putea fi identificate 

nevoile precise și reale de sprijin.  

c) informații cu privire la volumul grupurilor de persoane care ar putea deveni 

beneficiari de servicii sociale (număr de persoane, caracteristicile lor 

demografice, socio-economice, distribuția lor geografică etc). 

 

Etapa 2 – analiza nevoilor de servicii sociale ale grupurilor identificate în etapa 1 

Această etapă de analiză este predominant calitativă și ia forma unei cercetări de 

teren, însoțită de un dialog multi-actori la nivel teritorial. 

La sfârșitul acestei etape se identifică, se centralizează și se dimensionează nevoile 

concrete de sprijin ale fiecărui grup de persoane vârstnice, ca de exemplu: tipurile 

de activități de îngrijire, asistență sau sprijin, locul în care trebuie derulate aceste 

activități (la domiciliul persoanei, în comunitate sau în centre specializate de servicii), 

frecvența intervențiilor, numărul necesar de locuri în serviciile sociale sau conexe,  

numărul de ore de sprijin pe zi, modul în care sprijinul ar trebui acordat de-a lungul 

zilei, dimensiunea echipelor de profesionișri, modul de inter-conectare a serviciilor din 

mai multe sectoare, tipul de indicatori de monitorizare etc.  

Pentru a obține această informație generală, toate părțile implicate în sistemul de 

gestionare a serviciilor  trebuie să participe activ la consultări (consiliile locale sau 
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județene, agențiile deconcentrate, comisiile de evaluare și de orientare, furnizorii de 

servicii, serviciile publice de asistență socială, familiile, persoanele vârstnice însele). 

Totodată, metodologia de analiză presupune un număr important de interviuri și focus-

grupuri pe teren, cu potențialii beneficiari de servicii sociale, identificați în etapa 1 și 

eșantionați corespunzător, pe baza datelor cantitative obținute în prima etapă. 

 

 

Prioritizarea intervențiilor și planificarea serviciilor sociale la nivel de teritoriu 

Odată aceste informații agregate, ele sunt prioritizate pe baza unor criterii specifice, 

iar actorii-cheie care participă la procesul de analiză decid care vor fi investițiile 

concrete din următoarea perioadă.  

Criteriile de prioritizare cel mai frecvent folosite sunt: 

- masa critică de persoane (volumul) care solicită sau au nevoie de serviciile 

respective – un număr mare de persoane aflate în nevoie va genera o intervenție 

prioritară sau va duce la decizia de a dezvolta un anumit tip de servicii sociale 

sau de suport la nivel local; 

- urgența socială  a intervențiilor – dacă situațiile de risc sunt extreme și afectează 

supraviețuirea sau securitatea persoanelor, serviciile corespunzătoare de sprijin 

devin prioritare, chiar dacă numărul de persoane afectat nu este foarte mare; 

- gradul de complexitate administrativă a soluțiilor identificate – uneori, 

rezolvarea rapidă a unor probleme în comunitate poate deveni criteriu de 

prioritizare a acțiunilor de sprijin. Dacă unui grup de copii sau tineri li se pot 

întocmi relativ rapid documente de identitate, o astfel de acțiune poate fi 

prioritizată, chiar dacă nu reprezintă o urgență socială și nici nu afectează un 

număr mare de persoane; 

- dificultatea/complexitatea situaţiei persoanelor din grupul vulnerabil (drepturile 

fundamentale ale acestor persoane sunt flagrant încălcate); 
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- grupul este în creștere și serviciile oferite sunt mult sub numărul necesar (cu alte 

cuvinte, raportul cerere – ofertă de servicii este complet dezechilibrat); 

- coerența dintre acțiunile locale și cele stabilite strategic ca fiind prioritare la 

nivel județean sau regional. Un criteriu de alegere a priorităților de acțiune 

poate fi și sincronizarea dintre măsurile decise la nivel local cu cele stabilite 

anterior pe o listă de priorități, la un alt nivel administrativ din care localitatea 

face parte ( județ, GAL, regiune de dezvoltare etc). 

La finalul acțiunii de prioritizare se obține o listă de servicii și măsuri de sprijin 

necesare la nivelul teritoriului, dimensionate și localizate foarte precis. 

Evaluarea situaţiei grupurilor se face periodic, de aceea este important ca această 

procedură să fie participativă. De la un interval de timp la altul, o localitate poate avea 

grupuri vulnerabile diferite şi deci cereri pentru servicii diferite.  

Această listă este supusă unei ultime etape de planificare a intervențiilor și a  

resurselor mobilizate. Astfel, grupurile tematice de lucru decid: 

- calendarul de realizare a intervențiilor;  

- persoanele și instituțiile responsabile;  

- resursele alocate; 

- indicatorii de rezultat pentru monitorizarea și evaluarea implementării acțiunilor 

sociale prioritare. 

Trebuie precizat că, în domeniul serviciilor sociale, Ordinul Ministerului Muncii și 

Justiției Sociale nr.1086/20182 reglementează în detaliu forma documentelor de 

planificare ce trebuie folosite de către SPAS-uri și primării, respectiv consilii județene, 

în această etapă a procesului de analiză a nevoilor. 

Un element important este și acela că identificarea nevoilor locale de servicii sociale și 

de sprijin pentru incluziune este o procedură cu o pondere politică semnificativă. 

Întrucât strategia locală de investiții și alocarea resurselor pentru rețeaua de servicii 

sociale depinde de această informație cheie, toate părțile interesate ar trebui să 

                                                                 
2 MMJS, Ordinul 1086/2018, http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-
sociala-2018/24_04_Ordin_1086_2018.pdf  

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-sociala-2018/24_04_Ordin_1086_2018.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-sociala-2018/24_04_Ordin_1086_2018.pdf
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contribuie în mod egal la planificarea acțiunilor locale și la punerea în aplicare a 

deciziilor luate în procesul de analiză participativă a nevoilor. 

În strânsă legătură cu evaluarea nevoilor la nivel local, unele țări europene folosesc așa-

numita "cartografiere a serviciilor sociale existente și a nevoilor", un instrument 

important pentru planificarea și reglementarea furnizării de servicii. 

Hărțile de servicii și de nevoi sunt diagrame ale serviciilor existente și necesare, 

reprezentate grafic asemenea hărților geografice, care pot fi reînnoite în anumite 

intervale de timp (1, 3 sau 5 ani). Orice propunere de deschidere a unor noi servicii sau 

de extindere a celor existente trebuie analizată în raport cu aceste hărți locale de 

nevoi. Ele asigură o coerență a furnizării de servicii și un bun "barometru" pentru 

prioritățile și ajustările necesare în sistem. 

În anexa prezentului ghid se află un set de instrumente concrete de analiză cantitativă 

și calitativă care pot fi utilizate pentru evaluarea nevoilor de servicii sociale și medico-

sociale destinate persoanelor vârstnice3.  

Fig.1. Un exemplu de cartografiere a serviciilor medicale și sociale existente în județul Bacău (Consiliul 

Județean Bacău, https://bacau.ab4.systems/) 

                                                                 
3 Instrumentele sunt preluate și adaptate din metodologia de analiză a nevoilor de servicii sociale în 
comunitate, elaborată în anul 2012 de Valentin Vladu, Corina Velicu, Marius Voj, Andrei Arvinte, în cadrul 
proiectului „Creşterea gradului de implementare a legislaţiei privind serviciile sociale la nivel local în 
contextul procesului de descentralizare” (MMFPS, SMIS 10845, 2010-2012) 

 
 

https://bacau.ab4.systems/
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Evaluarea situației individuale a persoanei vârstnice și orientarea spre servicii sociale 

adecvate 

În paralel cu procesul periodic de analiză a nevoilor de servicii sociale la nivelul unui 

teritoriu, fiecare persoană ce se confruntă cu un anumit grad de vulnerabilitate sau 

dependență și solicită servicii sociale autorităților publice (de exemplu intrarea într-un 

cămin de bătrâni, asistență la domiciliu pentru activitățile curente, îngrijire medico-

socială la domiciliu etc.) este, de obicei, supusă unei evaluări personalizate de nevoi.  

Această evaluare este realizată, atât de către medicul de familie sau medicul specialist 

(pentru serviciile medicale necesare), precum și de către asistentul social (pentru 

serviciile de consiliere, sprijin la domiciliu, îngrijire de zi sau acces la un centru 

rezidențial de îngrijire). Odată stabilite nevoile de îngrijire sau sprijin, persoana în 

cauză trebuie să depună o cerere de acordare a serviciilor sociale la primăria de 

domiciliu (Serviciul Public de Asistență Socială), ori la Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului de la nivel județean, în cazul în care dorește să acceseze 

servicii aflate în subordinea acesteia.  

Datele rezultate din centralizarea acestor cereri sunt foarte importante pentru 

autoritatea publică. Ele informează asupra nevoii generale de servicii în comunitate și 

ajută la prioritizarea unor investiții în acest sens. După centralizarea cererilor, 

autoritățile vor decide dacă este cazul să înființeze un serviciu public de asistență sau 

îngrijire, în subordinea lor, sau vor contracta locuri în serviciile sociale existente, 

implementate de către furnizori privați acreditați.  

O autoritate locală nu va investi niciodată în servicii sociale de un anumit tip dacă nu 

are suficiente date despre necesitatea lor în comunitate. De aceea, organizațiile 

persoanelor vârstnice de pildă, familiile acestora, grupurile locale de acțiune 

comunitară, persoanele vârstnice însele, sunt încurajate să înregistreze toate cererile 

de servicii sociale sau socio-medicale la primărie sau la consiliul județean, ori de câte 

ori constată această nevoie. 
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4. ROLUL DIALOGULUI CIVIC IN COMUNITATE. ETAPELE UNUI DIALOG 

EFICIENT. MODALITĂȚI DE ORGANIZARE A DIALOGULUI 

Dialogul civic este alcătuit dintr-o serie de discuții publice care urmăresc atingerea 

unui consens cu privire la obiectivele unei acțiuni comunitare. În aceste discuții, 

facilitate de o persoană cu experiență, participanții sunt încurajați să își exprime 

părerile, să învețe unii de la alții și să se angajeze în acțiuni concrete pentru viitor. Toți 

cei interesați pot participa, fiecare opinie este valorizată și toate experiențele 

individuale sunt binevenite. 

Se pleacă întotdeauna de la premisa că o înțelegere comună a obiectivelor de urmat 

într-o acțiune comunitară, conduce la creșterea încrederii reciproce dintre autorități și 

cetățeni, la coeziune locală, dar și la dezvoltarea unor soluții eficiente și chiar 

inovative. 

O decizie luată la nivel comunitar este mult mai sustenabilă dacă este împărtășită și 

asumată de cetățeni, nu doar de autoritatea locală. Dar pentru ca deciziile să fie 

urmate de acțiuni eficiente, e nevoie ca punctele de vedere ale actorilor cheie să fie 

bine cunoscute de toți aceștia,  să existe o bună cunoaștere a domeniului în care se iau 

deciziile, iar acțiunile care derivă din acest dialog să fie realiste, cu impact concret și să 

poată fi monitorizate. 

Etapele principale într-un dialog civic eficient 

sunt următoarele: 

Etapa 1. Sensibilizarea – Cetățenii trebuie să aibă 

un anumit grad de familiarizare cu subiectul supus 

discuției și să fie interesați de el, înainte de a 

decide o implicare mai mare în acțiunile de dialog. 

Dacă această sensibilizare nu există, sunt necesare 

acțiuni de informare care să permită participanților 

să înțeleagă mai bine contextul problemei și 

Un subiect este potrivit să fie supus 

dialogului civic dacă: 

 Cetățenii au cunoștință de subiectul 

respectiv și sunt interesați de el. 

 Nu există încă o înțelegere 

aprofundată a subiectului și nu 

există încă un acord cu privire la 

acțiunile necesare în comunitate. 

 Subiectul are nevoie de acțiuni 

concrete pentru a fi rezolvat. 
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consecințele adoptării unei soluții în domeniul respectiv. 

Etapa 2 – Cunoașterea aprofundată a subiectului și obținerea unui consens asupra 

soluțiilor de rezolvare a problemei supuse dialogului. În această etapă au loc informări 

mai detaliate cu privire la subiect și soluțiile posibile (formare suplimentară, dacă este 

cazul), consultări pentru a identifica toate punctele de vedere și apoi negocierea 

soluțiilor apreciate ca fiind cele mai potrivite pentru rezolvarea problemelor locale 

(dialog și decizie). 

Etapa 3 – Implementarea acțiunii colective care conduce la rezolvarea problemei, în 

acord cu soluțiile adoptate prin consens. Această acțiune finală poate lua forma unei 

intervenții implementate de către autoritatea locală, a unui parteneriat public-privat 

pentru rezolvarea unei probleme locale, a unei acțiuni de cooperare multi-actori, 

reglementată prin contracte sau acorduri între părți. 

Există mai multe forme de dialog civic în comunitate. Prezentăm în continuare câteva 

modalități prin care autoritățile publice și cetățenii pot analiza și căuta soluții 

împreună, la problemele prioritare ale localității sau județului lor: 

(1) Consultări și dezbateri pentru publicul larg, organizate de către autoritățile 

publice, pe un subiect anunțat. Aceste dezbateri sunt organizate de obicei atunci 

când autoritatea publică inițiază modificări legislative sau hotărâri de consilii locale 

pentru rezolvarea unor probleme considerate prioritare. 

(2) Organizarea unor consilii consultative 

tematice – aceste structuri sunt 

alcătuite din reprezentanții unui public 

restrâns, implicat în analiza sau 

gestionarea unui anumit domeniu sau 

tematici. Aceste consilii sunt invitate la 

dialog de către autoritățile publice, 

atunci când tematica respectivă face 

obiectul unor propuneri de reglementare 

legală sau ajustare administrativă. 

 

La nivel național, de pildă, Consiliul Național 

al Vârstnicilor este o structură de 

reprezentare care propune Guvernului 

programe privind ameliorarea continuă a 

conditiilor de viață a persoanelor vârstnice și 

urmărește aplicarea reglementărilor legale 

privind persoanele vârstnice. 

Un exemplu de structură de reprezentare la 

nivel local este Comitetul Consultativ de 

Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 

Vârstnice din județul Constanța, care se 

reunește periodic la invitația Prefecturii sau a 

Consiliului Județean. 
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(3) Consultări deschise publicului larg, pentru identificarea unor tematici 

prioritare de acțiune și prioritizarea acestora. Spre deosebire de acțiunile de la 

punctul 1, tematica acestor întâlniri nu este una prestabilită. Aceste reuniuni au 

ca scop tocmai prioritizarea unor subiecte-cheie pentru autoritatea locală, care 

vor face ulteior obiectul unor dialoguri mai concentrate. Ele pot fi derulate online 

sau față în față, la inițiativa autorităților sau a grupurilor de cetățeni. Aceste 

reuniuni sunt organizate, de pildă, în etapa de consultare a cetățenilor din luna 

aprilie, care vizează prima anticipare a bugetului local pe anul următor și deci 

prioritățile de finanțare (despre aceste reuniuni vom vorbi și în paragraful legat 

de calendarul acțiunilor publice de la nivel local). 

(4) Comunicarea autorități-cetățeni în urma unor cereri, petiții, memorii din 

partea cetățenilor. 

 

4.1 DIALOGUL DIRECT CU AUTORITĂȚILE – PAȘII DE URMAT PENTRU ORGANIZAREA 

UNOR ÎNTÂLNIRI EFICIENTE ȘI CONSTRUCTIVE 

Dialogul civic cel mai eficient este dat de comunicarea directă dintre cetățeni și 

autorități, pe subiecte precise de interes general.  Dialogul civic se poate transforma 

uneori în acțiuni mai complexe de advocacy, pe care organzațiile societății civile le 

planifică pentru realizarea unui obiectiv de anvergură mai mare, sau atunci când 

discuția directă cu autoritățile nu duce la rezultatele dorite.  

În ambele cazuri (comunicare directă, punctuală, ori acțiuni mai complexe de 

advocacy), etapele pe care vă recomandăm să le urmați pentru a fi siguri că dialogul cu 

autoritățile publice rămâne întotdeauna deschis sunt următoarele: 

Pasul 1: Informați-vă foarte bine despre problemele persoanelor vârstnice pe care 

doriți să le discutați cu reprezentanții autorităților.  

 Încercați să colectați informații de la un număr cât mai mare de persoane 

vârstnice, nu doar de la cercul dumneavoastră restrâns de vecini sau prieteni. O 

autoritate locală este responsabilă pentru bunăstarea întregii comunități și 
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răspunde îndeosebi cererilor care acoperă un număr mai mare de cazuri similare. 

Pasul 2: Analizați atent legislația și rezultatele aplicării ei în orice domeniu de 

interes pentru  persoanele vârstnice.   

 Analizați textele de lege (legislația primară) și politicile publice care au un 

impact asupra vieții cotidiene a persoanelor vârstnice (legea pensiilor, legea 

17/2000, legea asistenței sociale etc).  

 Analizați normele metodologice de implementare a legislației primare (legislația 

secundară). 

 Analizați procedurile administrative care decurg din aceste norme și care 

contribuie la implementarea legii (de exemplu procedurile de acces în căminele 

de persoane vârstnice, co-plata pentru aceste servicii etc). 

 Analizați opiniile și comentariile persoanelor vârstnice cu privire la modul în care 

se resimt în viața de zi cu zi efectele aplicării unor texte de lege specifice (de 

pildă legea pensiilor, procedurile din domeniul asigurărilor de sănătate etc.), 

precum și modul în care autoritățile locale aplică aceste texte de lege la nivel 

local. 

Pasul 3: Pregătiți o listă de priorități de rezolvare a unor probleme identificate în 

comunitate, precum și un document de poziție. 

 Ce ar trebui să se schimbe  (pe termen lung și pe termen scurt)? 

 Ce doriți să cereți autorităților, cu prioritate? Vreți să schimbați o prevedere 

legislativă, o procedură administrativă? Doriți să îmbunătățiți finanțarea unui 

anumit sector? 
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Pasul 4: Identificați și informați-vă bine cu privire la persoanele responsabile pentru 

problema prioritizată de dumneavoastră (consilieri municipali, primar, parlamentari, 

funcționarii din aparatul administrativ al primăriei ori consiliului județean etc.). 

 Redactați o strategie de comunicare sau una de advocacy, în funcție de acești 

interlocutori cheie.  

 Informați-vă asupra statutului lor, a programului lor politic (valori, acțiuni 

prioritare), a relației directe pe care o au cu cetățenii (orarul de lucru cu 

publicul, consultările cu cetățenii, experiențele anterioare de dialog etc.). 

Pasul 5: Organizați o întâlnire cu aceste persoane responsabile.  

Ce este o politică publică? 

O politică publică este un set de măsuri adoptate de autorități pentru rezolvarea unei probleme complexe 
a societății (îngrijirea persoanelor vârstnice în comunitate, ocuparea forței de muncă etc.). Dar nu orice 
problemă devine obiectul unei politici publice, ci doar atunci când rezolvarea sa implică în același timp 
măsuri legislative, bugetare, instituționale. De exemplu, politica de dezvoltare a serviciilor de îngrijire și 
asistență pentru persoanele vârstnice. 

Pentru a rezolva această problemă, avem nevoie de: 

 O viziune corectă a soluției pentru această problemă (o strategie). 
 Legislație națională care să permită dezvoltarea efectivă a acestor servicii (legislație primară). 
 Norme de implementare care detaliază modul în care se pot înființa, dezvolta, finanța și evalua 

aceste servicii (legislație secundară). 
 Resurse financiare pentru înființarea și menținerea acestor servicii. 
 Instituții care primesc indicații clare pe acest subiect (agenția de inspecție socială, primăria etc.) 
 Un mecanism de monitorizare a activităților din teren și de evaluare a rezultatelor. 

Pentru a fi siguri de pertinența propunerilor noastre în demersul de advocacy dintr-un anumit domeniu, 
trebuie să cunoaștem aceste elemente cheie ale unei politici publice: strategia, legislația, normele de 
aplicare, resursele necesare, instituțiile responsabile și modul de evaluare a rezultatelor politicii publice 
respective. 
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 Pregătiți cu atenție mesajul pe care doriți să îl transmiteți. Redactați-l într-un 

mod simplu și precis. Folosiți un limbaj pozitiv. De preferat, nu solicitați 

niciodată rezolvarea mai multor probleme deodată, ci a uneia singure, pe care vă 

concentrați întregul mesaj.  

 Încercați să conectați mesajul dumneavoastră cu prioritățile strategice sau 

politice ale interlocutorului dumneavoastră, ori a instituției pe care o reprezintă. 

 Argumentați mesajul dumneavoastră cu informații solide (impact, consecințele 

rezolvării problemei, urgența socială, volumul sau anvergura problemei etc.). 

 Adăugați mesajului transmis câteva cifre statistice relevante (câte persoane sunt 

afectate de problemă, câte persoane au un statut socio-economic precar și sunt 

influențate negativ de problema prezentată, care sunt veniturile acestor 

persoane etc.). 

Pasul 6: Propuneți două-trei soluții pentru problema prezentată. Calculați și 

impactul financiar al acestor soluții, pentru administrația locală sau centrală, după 

caz. 

 Pregătiți cel puțin două soluții tehnice alternative pentru prezolvarea problemei 

pe care ați transmis-o autorităților.  

 Întăriți mesajul dumneavoastră cu informații economice: impactul financiar al 

problemei asupra cetățenilor vizați, costul total al măsurilor pe care le propuneți, 

consecințele asupra bugetului local, beneficiul financiar pe termen lung, asupra 

cetățenilor. 

Pasul 7: Dacă există opoziție din partea autorităților la aceste măsuri, luați în 

considerare prezența la dialog, alături de dumneavoastră, a unor aliați relevanți 

(organizații ale persoanelor vârstnice, organizații neguvernamentale de furnizori de 

servicii pentru persoanele vârstnice, presă, public, organizații de sprijin comunitar 

etc.) 

 Diversificați modalitățile de advocacy atunci când dialogul direct cu autoritățile 

nu duce la rezultatele scontate. Organizați o campanie de presă, o reuniune de 

informare și mobilizare publică, petiții cu un număr mare de semnături. 
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 Identificați de asemenea autoritățile publice ”campioane” – acelea care au reușit 

să rezolve problema pe care o supuneți dezbaterii și care reprezintă în prezent 

modele de succes în comunitate. 

 Pe cât posibil, transformați ”campionii” în comunicatori, alături de 

dumneavoastră. 

 Atunci când implicați presa în 

demersul de advocacy, fiți 

pregătiți să: 

- Redactați comunicate de 

presă și scrisori deschise. 

- Folosiți un limbaj simplu și 

clar, nu foarte tehnic. 

- Verificați foarte bine 

sursele de informație 

pentru presă. Aceste surse trebuie să fie credibile și verificabile. 

- Demonstrați anvergura 

sprijinului public pe care îl 

aveți pentru rezolvarea 

problemei respective. 

- Accentuați impactul problemei 

asupra vieții de zi cu zi a 

cetățenilor, asupra demnității 

și autonomiei persoanelor. 

 Atunci când implicați aliați alături de dumneavoastră în acțiunile de advocacy, 

asigurați-vă că acestea au un mesaj public comun. Pregătiți acest mesaj 

împreună, cu atenție, evitați contradicțiile sau disputele cu partenerii 

dumneavoastră, în reuniunile publice. 

Atunci când alături de dumneavoastră atrageți și alți parteneri sau grupuri care sprijină 

demersul dumneavoastră, analizați cu atenție aceste grupuri sau persoane: 

- ce reputație au; 

- care sunt resursele de care dispun (de informație, tehnice, materiale, după 

Fig. 2. Acțiunile de advocacy se pot realiza fie 
direct, pe o cale rapidă, atunci când autoritățile sunt 
dispuse să rezolve problema semnalată de cetățeni 
sau beneficiari, fie pe o cale mai lungă, ce necesită 
multă pregătire și persuasiune, în care beneficiarii 
direcți au nevoie de aliați și colaboratori din 

comunitate (sursa: Firăstrăeru și Vrabie, 2013). 
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caz); 

- care este poziția lor față de problema pe care o ridicați dumneavoastră, dacă 

o susțin sau dacă sunt împotriva soluțiilor propuse de dumneavoastră; 

- ce capacitate au de a mobiliza forțe utile pentru dumneavoastră, în acțiunea 

de comunicare sau advocacy. 

Pasul 8: Solicitați audiențe  în consiliul local, județean sau în diferite comisii din 

Parlament, după caz, pentru a prezenta problema și soluțiile propuse de 

dumneavoastră. 

 Pregătiți cu minuțiozitate aceste audiențe. 

 Discutați telefonic sau întâlniți în prealabil fiecare consilier sau funcționar cheie, 

pentru a-l familiariza cu problema în discuție. 

 Trimiteți în prealabil fiecărui participant la reuniune un set de documente 

sintetice, cu argumente și cifre cheie, despre problema în discuție și soluțiile 

posibile. 

 Fiți cât se poate de conciși în aceste reuniuni. Folosiți fraze scurte, nu divagați 

inutil. Ascultați cu atenție interlocutorul, nu vorbiți în același timp cu ceilalți 

participanți. Pregătiți două-trei exemple relevante, eventual cu fotografii (dacă 

procedurile de protecția datelor sunt respectate). 

 În timpul reuniunii, încercați să trageți concluzii intermediare ori de câte ori e 

cazul, ca să vă asigurați că sunteți sincronizați cu interlocutorii dumneavoastră și 

că discuția avansează. 

 După încheierea reuniunii, trimiteți un mesaj de mulțumire participanților și 

profitați de el pentru a reaminti pașii de urmat, agreați în timpul audienței. 

Pasul 9: Negociați soluția finală.  

 Pregătiți un plan de acțiune împreună cu autoritățile și obțineți un acord cu 

privire la: calendarul acțiunilor comune, rezultatele așteptate (măsurabile), 

responsabilii pentru fiecare etapă, resursele disponibile, partenerii, frecvența 

reuniunilor de monitorizare. 
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 Asigurați-vă că sursele de finanțare a măsurilor agreate sunt identificate și 

mobilizate. 

Pasul 10: Monitorizați cu atenție implementarea soluției agreate. 

 Fixați un set de indicatori de rezultat și verificați periodic atingerea acestor 

indicatori. 

 Comunicați activ cu autoritățile, atunci când observați întârzieri față de 

calendarul negociat. 

 Dacă rezultatul a fost atins în condiții bune, valorizați această reușită. Redactați 

un comunicat de presă, organizați o conferință de presă, prezentați aceste 

rezultate pe pagina de internet a organizației sau insituției dumneavoastră.  

După cum se poate ușor constata, acțiunile mai complexe de advocacy cuprind mult mai 

multe tehnici de lucru cu publicul larg și cu autoritățile publice, derivate din nevoia de 

a convinge autoritățile să ia măsuri de rezolvare a unei probleme complexe. Pe lângă 

întâlnirea și dialogul direct cu autoritățile, acestea cuprind: 

- acțiuni sau campanii d’informare și conștientizare cu privire la problemele 

vârstnicilor; 

- acțiuni de cercetare și documentare amănunțită a situației persoanelor 

vârstnice din comunitate; 

- propuneri de politică publică;  

- dezbateri și audieri pentru a agrea soluțiile tehnice propuse;  

- evenimente publice, conferințe, seminarii pe o problemă de interes din 

comunitate; 

- dialogul cu presa;  

- negociere și lobby cu reprezentanții autorităților etc. 

Aceste tehnici sunt reprezentate sintetic  în schema de mai jos (Firăstrăeru și Vrabie, 

2013): 
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Fig.3. O listă a tehnicilor  folosite în acțiunile de advocacy, pentru rezolvarea unor probleme complexe 

în comunitate. 

Experții în advocacy ne reamintesc constant un lucru important: etapa de analiză a 

situației și documentarea problemei este foarte importantă, dar și consumatoare de 

timp. Culegerea informațiilor relevante consumă de 9 ori mai mult timp decât efortul de 

covingere a autorităților în raport cu problema supusă dialogului (Firăstrăeru și Vrabie, 

2013): 
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O preocupare importantă în comunicările directe cu autoritățile, precum și în acțiunile 

mai complexe de advocacy, este aceea de a evita conflictul de interese. Analizați cu 

atenție dacă reprezentanții persoanelor vârstnice nu au interese personale care ar putea 

afecta interesele grupului mai larg de persoane vârstnice, sau nu au interesul de a 

canaliza întregul demers spre rezolvarea unor probleme care impactează un grup 

restrâns de oameni, în dauna interesului colectiv. 

4.2. STRATEGIILE DE ACȚIUNE ALE CETĂȚENILOR ÎN RAPORT CU AUTORITĂȚILE LOCALE 

În dialogul direct al persoanelor vârstnice (sau al reprezentanților lor) cu autoritățile și 

cu publicul larg vor fi utilizate trei tipuri de strategii, în funcție de situația sau 

subiectul supus discuției: 

(a) Strategia de informare cu privire la subiectele presante pentru persoanele 

vârstnice – În cazul în care decidenții sau publicul larg nu sunt sificient de 

informați cu privire la problemele vârstnicilor, un prim pas este acela de a crește 

gradul de conștientizare față de problemele respective. Se pot organiza 

evenimente, acțiuni de presă, diseminare de materiale informative scrise sau 

video, pentru a informa cât mai bine actorii cheie despre solicitările concrete ale 

vârstnicilor dintr-o localitate sau cartier. 

(b) Strategia de colaborare – atunci când actorii cheie sunt de acord cu mesajul 

principal al acțiunii de advocacy, coordonatorul acțiunii trebuie să se asigure că 

toți partenerii și colaboratorii intervin eficient în raport cu autoritățile, se 

sincronizează în acțiunile lor și țintesc spre un obiectiv comun. 

(c) Strategia de confruntare este o ultimă soluție în relația cu autoritățile și se 

folosește doar atunci când nici un dialog direct nu mai este posibil sau nu mai dă 

rezultate. Marșurile publice, grevele, protestele publice sunt astfel de acțiuni 

care semnalează faptul că dialogul este blocat și este necesar un sprijin masiv din 

partea publicului larg pentru a crea o presiune mai mare spre autorități, în 

vederea rezolvării problemelor.    
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5. REPREZENTAREA EGALĂ A CETĂȚENILOR ÎN DIALOGUL CIVIC – 

COMPETENȚE NECESARE ȘI VALORI FUNDAMENTALE  

În dialogul civic există deseori obstacole de participare pentru mulți dintre cetățenii 

care au un cuvânt important de spus în subiectul supus dezbaterii. Persoanele vârstnice, 

cu precădere, știu puține lucruri despre democrația participativă și despre modalitățile 

de dialog cu autoritățile. Organizațiile civice sau organizațiile care reprezintă interesele 

persoanelor vârstnice au rolul de a forma permanent competențe de participare și 

dialog civic în rândul acestor persoane, astfel încât ele să poată transmite autorităților, 

în mod activ și eficient, informațiile cheie pentru deciziile care îi privesc direct. 

Cui ne adresăm în acțiunile de advocacy care vizează interesele persoanelor 
vârstnice? 

Acțiunile de advocacy sunt îndreptate către autoritățile publice care trebuie să ia 
măsurile necesare pentru respectarea drepturilor persoanelor vârstnice 

Acțiunile de advocacy pot ținti către: 
- elaborarea sau modificarea anumitor legi, ori hotărâri de consilii locale, care nu sunt 
în conformitate cu drepturile acestor persoane; 
- adoptarea unor decizii și măsuri concrete la nivel local pentru a asigura accesul 
persoanelor cu dizabilități la servicii și măsuri de sprijin în viața de zi cu zi. 

Cine sunt autoritățile publice și ce rol au ele? 

1. La nivel național, principalele autorități sunt Parlamentul, Guvernul și agențiile 
sectoriale specializate. 

a. Parlamentul - Este compus din reprezentanții noștri aleși la nivel național. 
Parlamentarii elaborează și adoptă legi. Parlamentarii sunt membri ai diferitelor partide 
politice sau persoane neafiliate unui partid. Președintele (care este șeful statului) este 
responsabil pentru promulgarea legilor elaborate în Parlament. 

b. Guvernul - Este format din miniștri și funcționari din diferite ministere. Ministerele 
acționează pentru a se asigura că legile sunt bine înțelese și aplicate. De asemenea, ele 
elaborează Norme de aplicare pentru aceste legi și se asigură că toți profesioniștii dintr-
un anumit sector (sănătate, protecție socială, sau altele) aplică bine legile în domeniul 
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lor de activitate. Uneori, Guvernul poate elabora și propune o nouă lege sau corectarea 
unei legi existente. 

c. Ministerele au, adesea, agenții specializate pe domenii – Casa Națională de Pensii, 
de pildă, gestionează pensiile la nivel național și este în subordinea Ministerului Muncii 
și Justiției Sociale.  

2. La nivel local, cele mai importante autorități publice sunt reprezentate de aleșii 
locali (consilieri și primar), precum și de structura care reprezintă Guvernul la nivel 
local (Prefectura). 

a. Aleșii locali reprezintă cetățenii la nivelul unei autorități locale. Aceștia sunt aleși de 
către oameni pentru a acționa în interesul local. Consilierii locali iau decizii importante 
pentru oamenii care locuiesc într-o comună, un oraș sau un municipiu. Consilierii 
județeni iau decizii cu privire la acțiunile sau investițiile de la nivelul județului. 
Este important să cunoaștem membrii consiliului nostru local, precum și pe cei de la 
nivel județean.  

b. Primarul este ales de cetățeni, dar are și o funcție executivă. El trebuie să ducă la 
îndeplinire deciziile consiliului local. Aleșii locali și primarul sunt membri ai partidelor 
politice sau sunt persoane neafiliate unui partid (independente). 

c. Pe lângă reprezentanții aleși de populație, Guvernul la rândul său desemnează  o 
serie de agenții și reprezentanți la nivelul județelor. Agențiile de stat deconcentrate 
sunt serviciile care asigură transmiterea și implementarea, la nivel local, a deciziilor 
luate de Guvern (de exemplu Agențiile Județene de Ocupare a Forței de Muncă, 
Direcțiile Județene de Sănătate Publică etc.). Serviciile deconcentrate sunt plasate sub 
autoritatea unui prefect. 

În acțiunile de advocacy, trebuie să discutăm periodic cu aceste persoane care ne 
reprezintă pe plan local sau național: 
- consilierii locali sau județeni; 
- primarul; 
- parlamentarii; 
- prefectul; 
- funcționarii serviciilor deconcentrate. 
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Întrebările următoare ne ajută să verificăm dacă persoanele vârstnice sunt 
familiarizate cu autoritățile publice care sunt relevante pentru interesele lor în 
comunitate: 
1. Cine sunt parlamentarii din zona dvs.? Știți numele lor? 
2. Unde sunt birourile locale ale parlamentarilor care reprezintă regiunea dvs.? Care 
sunt orele lor de lucru cu publicul? 
3. Le-ați urmărit activitatea în Parlament? Susțin implementarea drepturilor persoanelor 
vârstnice? 
4. La nivel local, cunoașteți numele consilierilor județeni? Sau ale consilierilor locali? 
Știți din ce partid provin? 
5. Știți programul lor de lucru cu publicul? 
6. Le-ați urmat activitatea în consiliile locale? 
7. Știți dacă propun sau sprijină măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale 
persoanelor vârstnice? 

Acțiunile de advocacy încep întotdeauna cu întâlnirea directă a acestor reprezentanți. 
Cu fiecare dintre ei trebuie să discutăm problemele cu care se confruntă persoanele 
vârstnice. 

Există în România organizații care promovează participarea activă a persoanelor 

vârstnice în dialogul permanent cu autoritățile. Casetele de mai jos ilustrează aceste 

exemple. 

 

 

Federația Națională ”Omenia” a Caselor de Ajutor Reciproc a Pensionarilor este un exemplu pozitiv 

de implicare în demersuri care vizează îmbunătățirea cadrului legislativ pentru persoanele vârstnice și 

asociațiile de pensionari, întărirea și promovarea drepturilor acestora în domenii precum sănătate, piața 

muncii, locuire, participarea la viața comunității și voluntariat, servicii socio-medicale și îngrijire la 

domiciliu, servicii financiare, economie socială. Federația derulează activități de lobby și advocacy 

pentru promovarea și protecția drepturilor persoanelor vârstnice și dispune de un Centru de Management 

și Advocacy la nivel național (http://www.fn-omenia.ro/wp-content/uploads/2017/05/RapFED_2016.pdf 

 

http://www.fn-omenia.ro/wp-content/uploads/2017/05/RapFED_2016.pdf
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Dar foarte multe dintre persoanele vârstnice nu sunt informate cu privire la legislația 

relevantă pentru ele, nu cunosc ciclul de elaborare a politicilor publice și nu au 

cunoștințe concrete despre responsabilitățile fiecărui nivel de administrație publică. 

Pregătirea lor civică este importantă și necesară. 

Este deosebit de important ca în dialogul civic de la nivelul comunității să existe o 

reprezentare egală a tuturor persoanelor care au nevoie de asistență, îngrijire sau 

servicii de suport pentru incluziune. În cazul persoanelor vârstnice, trebuie să 

asigurăm de pildă reprezentarea la masa de dialog a intereselor persoanelor vârstnice 

active, dar și a celor cu grade diferite de dependență, a celor din mediul urban, dar și a 

celor care trăiesc la sat (atunci când acest lucru e relevant). Aceasta se poate face prin 

prezența lor directă la consultări, ori prin delegații sau reprezentanții desemnați de 

aceste persoane (membri ai familiei, vecini, voluntari din comunitate etc.). În felul 

acesta ne asigurăm că toate informațiile utile legate de nevoile lor de asistență 

cotidiană  sunt comunicate decidenților și luate în considerare în procesul de diagnoză și 

planificare. Așa cum am prezentat în capitolul privind analiza nevoilor din comunitate, 

este necesară întotdeauna consultarea vârstnicilor și a familiilor lor prin chestionare, 

interviuri sau prin organizarea de focus grupuri. Rolul Serviciilor Publice de Asistență 

Socială este central în acest proces de consultare.  

În cadrul proiectului Cetățeni Activi la Puterea a Treia, Confederația Caritas România și Federația 

Națională Omenia au format primul for consultativ care reprezintă și apără interesele persoanelor 

vârstnice din Romania – Parlamentul Seniorilor. Acesta este format din 8 membri seniori si un 

presedinte onorific. ”Parlamentul Seniorilor” din România este al doilea grup de reprezentare de acest 

fel din Uniunea Europeană (primul a fost înființat în Irlanda). Parlamentarii Seniori nu sunt politicieni, 

dar au fost aleși în urma unui proces amplu de consultare și selecție, realizat la nivel național. Cei 9 

membri provin din regiuni diferite ale României, au o vastă experiență profesională în diverse domenii 

și reprezintă organizații sau grupuri de inițiativă care apără și promovează interesele persoanelor 

vârstnice. Ei militează de pildă pentru mai buna gestionare a fondului de pensii, modificarea Legii 

16/2000, a Legii 540/2002. 
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Consultarea poate fi realizată la domiciliu, la sediul primăriei, dar și în locurile pe care 

persoanele vârstnice le frecventează mai des: la medicul de familie, la Clubul 

Seniorilor, în parc, la biserică etc. 

Un element important în dialogul civic este acela al respectării unor valori de bază care 

asigură eficiența și stabilitatea dialogului: 

(1) Participarea activă și deplină la dialog - Într-un grup de decizie la nivel local, 

toți participanții trebuie  încurajați să se exprime și să își facă opiniile cunoscute.  

Această participare întărește grupul în diferite moduri: pe de o parte membrii 

sunt încurajați să discute lucruri care nu au întodeauna soluții facile. Ei învață că 

opiniile trebuie exprimate și argumentate, chiar dacă nu vor fi alese ca soluții ale 

grupului, iar acest lucru nu conduce la frustrare sau dezangajare. Pe de altă 

parte, cetățenii învață să împărtășească idei într-un mod constructiv și descoperă 

descopere varietatea punctelor de vedere ale celorlalți. 

(2) Înțelegere și respect reciproc – Într-un grup de dialog,  participanții trebuie să 

înțeleagă că prezența tuturor persoanelor din grup este legitimă și importantă 

Consiliile comunitare consultative sunt structuri de decizie locală care au apărut în România după 

2004, ca urmare a prevederilor legislative din domeniul protecției copilului. 

Legea 272/2004, cu modificările ulterioare, prevede obligația autorităților administrației publice 

locale de a implica colectivitatea locală în procesul de identificare a nevoilor comunității și de a 

soluționa la nivel local problemele sociale care privesc copiii. Prin extensie, aceste consilii ar putea fi 

utilizate și pentru luarea deciziilor cu privire la nevoile persoanelor vârstnice, persoanelor cu 

dizabilități, altor persoane care au nevoie de asistență în comunitate. Consiliile au în general un rol de 

informare despre serviciile și măsurile existente în comunitate, un rol de mediere între persoanele 

extrem vulnerabile și autoritățile publice și un rol de facilitator pentru accesul acestor persoane la 

servicii sau măsuri de suport (directe, financiare, în natură etc.). 

70 din cele 78 primării ale județului Arad aveau, în 2017, structuri comunitare consultative care 

analizau situația copiilor și familiilor aflate în risc de marginalizare sau excluziune: 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Legea_272/2004
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pentru comunitate. Recunoașterea rolurilor celorlalți permite respectul punctelor 

de vedere  și conduce progresiv la o perspectivă mult mai largă asupra soluțiilor 

posibile.   

(3) Soluții incluzive – Soluțiile care includ interesele tuturor părților sunt soluții 

înțelepte. Fiecare deține “partea lui de adevăr” și, atunci când perspectivele 

tuturor sunt luate în considerare în decizia finală, soluția este mai sustenabilă pe 

termen lung. 

(4)  Responsabilitate partajată - În grupurile de decizie participativă, membrii 

acestora știu că odată deciziile luate, toată lumea trebuie să le respecte 

întocmai. De aceea, ei vor face toate eforturile de a ajunge la un consens și de a 

asculta opinia fiecăruia, înainte de luarea deciziei. Acest mod de lucru este 

desigur mult mai eficient decât acela în care presupunem că toată lumea își va 

asuma responsabilitatea pentru o decizie care a fost luată în cerc foarte restrans, 

fără participarea grupurilor interesate. 

Beneficiile aplicării acestor valori sunt evidente: 

(a) Se obțin acorduri stabile, asumate de toată lumea, în care ideile pentru găsirea 

soluțiilor au fost numeroase și de bună calitate. 

(b) Grupurile de dialog ies întărite și suportive din aceste consultări. Participanții 

învață să respecte opiniile divergente, să argumenteze eficient soluțiile propuse, 

să faciliteze și să medieze situațiile tensionate. Ei capătă încredere în sine și, de 

asemenea, în instituțiile publice de decizie. 

 

 

 

 

 

Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice este structura de reprezentare a acestor persoane la 
nivel național. CNPV (www.cnpv.ro) este o organizație neguvernamentală activă, care dispune de 
filiale  județene și de un secretariat tehnic alcătuit din 10 persoane. El are sediul în București, pe 
strada George Vraca nr.9, etajul 1 și poate fi contactat la numerele de telefon  (021) 312.44.31, 021) 
312.44.45 sau la adresa de e-mail secretariat@cnpv.ro 

 

http://www.cnpv.ro/
mailto:secretariat@cnpv.ro
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Nu trebuie înțeles din aceste informații faptul că democrația participativă poate sau 

trebuie să înlocuiască democrația reprezentativă. Aleșii locali vor avea întotdeauna un 

set de responsabilități pe care le asumă în consiliile locale sau județene, și pentru care 

consultarea nu poate fi întotdeauna una largă. Dar consultarea cetățenilor completează 

și documentează întotdeauna deciziile pe care aleșii locali trebuie să le ia în beneficiul 

cetățenilor pe care îi reprezintă și în slujba cărora se află. 

 

 

 

Alte modele utile de consultare și acțiune civică, disponibile cetățenilor:  

Grupul cetăţenesc este un grup reprezentativ pentru comunitate, format din 

cetăţeni dispuşi să ofere periodic feedback administraţiei pe teme de interes public. 

Grupul este de regulă format din 500-2500 de cetăţeni, care sunt de acord să facă 

parte din grup şi să răspundă întrebărilor adresate de administraţie prin chestionare – 

în general 4 chestionare/an.  

Referendumul local - este cea mai cunoscută şi puternică metodă de participare a 

publicului, puterea de decizie transferandu-se de către administraţie cetăţeanului. 

Referendumul (local) reprezintă o procedură legală (reglementată prin Legea 3/2000 

privind organizarea şi desfăşurarea referendumului) prin care comunitatea se 

pronunţă prin vot asupra unor chestiuni de interes local. Este un instrument de 

participare directă a cetăţenilor la procesul decizional la nivelul administraţiei 

publice locale. 

Grupul de inițiativă civică este lcătuit dintr-un grup de cetățeni care se întâlnesc 

periodic, identifică și analizează problemele din zona lor de acțiune și inițiază măsuri 

pentru rezolvarea acestor probleme (fie prin mobilizarea voluntară a cetățenilor, fie 

prin interpelarea autorităților). 
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6. COMUNICAREA EFICIENTĂ ÎN DIALOGUL CIVIC 

a. REGULI DE FORMULARE A MESAJELOR CETĂȚENILOR 

La fel ca în viața de zi cu zi, există câteva reguli care pot face comunicarea mai 

eficientă atunci când ne aflăm în dialog cu autoritățile publice. Pentru a fi siguri de 

succesul demersului nostru, trebuie să pregătim cu atenție mesajul cu care mergem în 

reuniunile de consultare sau dialog civic, și, de asemenea, să avem în vedere ca 

reuniunea în ansamblu să fie foarte atent pregătită. 

Înainte de orice acțiune de comunicare trebuie să ne asigurăm că: 

- imaginea persoanelor vârstnice va fi protejată (respect al confidențialității 

informațiilor personale, anonimizarea exemplelor folosite în cadrul discuțiilor 

etc); 

- nu va apărea în dialog nici o situație de partizanat politic. Aceasta înseamnă 

că reprezentanții persoanelor vîrstnice nu trebuie să accepte soluții care sunt 

condiționate de sprijinul politic al unui anumit partid sau grup de interese, ori 

să preîntâmpine situațiile în care negociatorii sunt ei înșiși actori politici, cu 

interese partizane. Astfel de situații pot duce eventual la soluții pe termen 

scurt, dar nu au șanse de sustenabilitate pe termen lung, și nici nu acoperă 

interesele tuturor persoanelor vârstnice.  

Specialiștii în comunicare recomandă frecvent aplicarea metodei celor „7C” în orice 

situație în care mesajul nostru trebuie să fie receptat și înțeles foarte bine de către 

interlocutori. Mesajul pe care îl transmitem trebuie să fie: clar, concis, concret, corect, 

coerent, complet și curtenitor (politicos). 
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b. ORGANIZAREA AUDIENȚELOR ȘI A ÎNTÂLNIRILOR DIRECTE CU 

REPREZENTANȚII AUTORITĂȚILOR    

Prezentăm în continuare câteva dintre regulile care trebuie respectate pentru a purta 

un dialog eficient cu autoritățile publice. Întâlnirile directe pot lua forma audiențelor 

solicitate de o persoană fizică sau un număr mic de cetățeni, ori a întâlnirilor în grup 

mai mare, atunci când o problemă complexă este supusă dezbaterii și la reuniune 

participă organizații ale persoanelor vârstnice, reprezentanții din partea familiilor, alți 

actori cheie din comunitate. 

Mesajul nostru trebuie să fie: 
 
Clar - Fiți foarte clari în ceea ce doriți să comunicați autorităților. Formulați mesajul cu subiect și 
predicat și folosiți, pe cât posibil, propoziții scurte. Interlocutorii nu trebuie să interpreteze mesajul 
dumneavoastră sau să fie nevoiți să citească printre rânduri. 
Concis – Nu încărcați mesajul cu elemente sau informații inutile. Există adjective sau „cuvinte de 
umplutură” pe care le-ați putea elimina? Există propoziții sau fraze care nu sunt necesare? Ați repetat 
o idee în moduri diferite? 
Concret - În momentul în care mesajul este concret, audiența are o imagine clara a ceea ce vrei să 
transmiți. Trebuie să existe detalii (dar nu prea multe), fapte reale și puncte de focus, iar mesajul să 
fie solid. 
Corect  - Când comunicarea este corectă, se „lipește” de audiență. 
Folosești termenii corespunzători nivelului de educație și cunostințelor publicului tău? Te-ai asigurat 
că nicio eroare gramaticală sau de tehnoredactare nu s-a strecurat în text? Sunt toate numele scrise 
corect? 
Coerent - În momentul în care mesajul tău este coerent, este logic. Toate punctele de discuție 
trebuie să fie conectate între ele și relevante temei principale. Totodată, tonul și topica textului 
trebuie să fie logice și  adecvate. 
Complet - Într-un mesaj complet, audiența are absolut toate informațiile necesare și aplicabile, astfel 
poate trece la acțiune. Conține mesajul tău o invitație la acțiune, (call to action) astfel încât audiența 
să știe ce vrei de la ea? Ai inclus toată informația relevantă? (contact, data, ora, locul etc.) 
Curtenitor/Politicos – Comunicarea politicoasă este și prietenoasă, deschisă și sinceră. Nu există 
insulte ascunse sau un ton agresiv. Astfel, poți păstra punctul de vedere exprimat în mintea audienței 
și empatizezi cu nevoile acesteia. 
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a. Înainte de întâlniri: 

- Informați-vă despre problemele persoanelor vârstnice, de la problemele particulare 

la cele mai generale, care reflectă disfuncții mari, de sistem. Participanții trebuie să 

fie foarte familiarizați cu problemele persoanelor vârstnice din comunitatea 

respectivă. Ei au identificat date concrete despre fiecare problemă în parte și au la 

îndemână date statistice sau studii de caz pentru a argumenta propunerile sau 

măsurile discutate; folosirea datelor statistice este recomandată, pe cât posibil. 

- Informați-vă atent despre legislație. Este preferabil ca participanții (în special atunci 

când aceștia sunt organizații reprezentative) să cunoască bine legislația în vigoare și 

drepturile persoanelor vârstnice, precum și modul în care sunt acestea implementate 

efectiv. Este neplăcut ca în timpul reuniunii participanții să fie afle cu surprindere că 

măsurile pe care le solicită sunt deja cuprinse în actele normative sau sunt in 

implementare în orașul sau comuna lor.  

- Întotdeauna pregătiți materiale scrise, pe care să le depuneți la sediul autorității cu 

care negociați, cu număr de înregistrare. Participanții pregătesc materiale scrise, 

simple și atractive, care pot evidenția mesajele cheie pentru factorii de decizie. În 

general, în cadrul întâlnirilor față în față, trebuie să ne propunem atingerea unui 

singur obiectiv. Dacă solicităm prea multe lucruri la o singură reuniune, 

disponibilitatea autorităților de a se mobiliza pentru o rezolvare rapidă scade. 

- Verificați dacă alte organizații nu au solicitat cumva lucruri similare în trecut, sau 

dacă există soluții pentru aceleași probleme, adoptate deja în alte localități sau 

cartiere, județe etc.   

Dacă da, cu ce rezultate? Au reușit să îmbunătățească unele aspecte ale vieții 

persoanelor vârstnice? Dacă nu, care a fost parcursul solicitărilor lor? O întâlnire de 

lucru cu aceste organizații, înainte de reuniunea cu autoritățile, este foarte utilă.  

- Stabiliți cu atenție rolul fiecărui partener în dialog. Pregătiți atent mesajul fiecăruia, 

evitați discuțiile în contradictoriu între parteneri, evitați dublarea mesajului. 

- Pregătiți un discurs foarte scurt, notând cu o singură propoziție 2-3 idei pe care vreți 

să le expuneți. 
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- In situația în care problema cu care mergeți poate fi negociată, gândiți-vă la limita 

maximă a negocierii. Care este compromisul rezonabil pe care sunteți dispuși să îl 

acceptați ? Care este soluția care nu poate fi acceptată? 

b. În cadrul întâlnirilor, de obicei, vor exista două situații posibile: 

- Autoritățile pot fi de acord cu comentariile sau propunerile participanților. În acest 

caz, dialogul va căuta să găsească soluții concrete pentru problemele evidențiate. 

Nu evitați să folosiți exemple concrete sau studii de caz în timpul întâlnirilor, cu 

protejarea identității persoanelor despre care vorbiți. Orice exemplu care ilustrează 

bine importanța adoptării unei soluții, mai ales atunci cînd acesta are un impact mare 

emoțional sau moral, este foarte util. 

- Este posibil ca autoritățile să nu fie însă de acord cu participanții. În acest caz, ele 

trebuie convinse de relevanța propunerilor prezentate de participanți. Pentru aceasta, 

este necesar ca participanții să aducă argumente puternice, care țin de obicei de: 

 amploarea problemei (câte persoane sunt afectate și în ce măsură); 

 consecințele acestor probleme pe termen lung; 

 urgența socială a problemei - De ce ar trebui să rezolvăm rapid această 

problemă? Ce impact are rezolvarea rapidă asupra celor direct afectați?; 

 legislatia care obligă la un anumit tip de acțiune sau responsabilitate; 

 faptul ca alții au luat deja aceste măsuri, cu succes. 

La finalul întâlnirii, recapitulați soluțiile, pașii de rezolvare și responsabilitățile, 

calendarul acțiunilor agreate. Stabiliți de asemenea modalitatea ulterioară de contact și 

de comunicare între persoanele vârstnice, reprezentanții acestora și autorități. 

c. După întâlnirea cu autoritățile: 

Trimiteți întotdeauna un feedback sau mulțumiri reprezentanților autorităților publice 

pe care le-ați întâlnit. 
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De asemenea, este important ca toate concluziile reuniunii să fie distribuite colegilor 

din organizații sau persoanelor direct interesate de subiectele discutate. O minută a 

întâlnirii trebuie păstrată în arhiva organizației. 

Toate măsurile agreate în timpul reuniunii cu autoritățile trebuie monitorizate 

îndeaproape. Organizațiile sau persoanele vârstnice trebuie să verifice implementarea 

acestor măsuri în comunitate. Atunci când e cazul, autorităților trebuie să li se 

reamintească angajamentele luate și rezultatele așteptate. 

Ce putem obține de fapt de la autorități la finalul unei întâlniri de succes cu 

persoanele vârstnice și reprezentanții lor? 

 O mai bună cunoaștere a organizației (organizațiilor) și a persoanelor pe care le 

reprezintă.  

 O lămurire a pozițiilor fiecaruia în problema supusă discuției, pentru eventuale 

întâlniri sau poziționări ulterioare. 

 Un interes crescut pentru problema sau problemele evidențiate de cei prezenți la 

întâlnire. 

 Un angajament concret de soluționare a unei anumite probleme. 

 O propunere de dialog pe termen lung. 

Comunicarea directă cu autoritățile publice este cea mai eficientă metodă de advocacy. 

Dacă ea nu dă rezultatele dorite, se pot folosi alte metode de transmitere a unui mesaj 

privind nevoile sau solicitările cetățenilor din comunitate: campania de presă, 

documentele de poziție, campanii de informare a publicului larg și de mobilizare 

publică, evenimente publice, conferințe, mese rotunde. Aceste metode implică folosirea 

unor „aliați” în demersul de advocacy: publicul larg, presa, profesioniștii din sectorul de 

servicii pentru persoanele vârstnice etc.  

 

c. MODALITĂȚI DE COMUNICARE SCRISĂ CU AUTORITĂȚILE  

Cetățenii pot transmite solicitările și nevoile lor autorităților și prin comunicări scrise. 

Prezentăm în continuare cele mai importante modalități de comunicare de acest fel: 
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a. Cererea de servicii de îngrijire, asistență sau recuperare 

Această cerere trebuie înregistrată la registratura primăriei din localitate. Dacă 

serviciile solicitate sunt de natură medicală, primăria va indica traseul necesar și 

furnizorii care pot oferi astfel de servicii cetățenilor. Dacă serviciile solicitate au 

caracter social, cererea va fi direcționată către Serviciul Public de Asistență Socială 

(SPAS), iar acesta va contacta cetățeanul pentru informații suplimentare sau pentru 

orientarea către serviciul potrivit. 

b. Adresa către aleșii locali (consilieri locali, consilieri județeni, primar, 

parlamentari) 

Informațiile despre problemele care  afectează calitatea vieții persoanelor vârstnice 

dintr-un anumit teritoriu pot fi comunicate aleșilor locali. Aceștia reprezintă cetățenii în 

relația cu Statul și au obligația de a găsi soluții sau de a iniția măsuri concrete pentru 

rezolvarea acestor probleme. 

Documentați-vă cu privire la reprezentanții dumneavoastră în consiliul local, în consiliul 

județean sau la Parlament. Solicitați sprijinul acestora ori de câte ori vă confruntați cu 

probleme complexe ori cu probleme despre a căror rezolvare nu aveți o informație 

precisă. 

c. Petiția 

Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris, 

ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o 

poate adresa autorităţilor şi instutuţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice 

descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi 

societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean şi local, precum şi 

regiilor autonome.(Art.2 din Legea 233/2002). 
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Orice petiţie trebuie să fie semnată şi să conţină datele complete de identificare a 

petentului. Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a 

petiţionarului nu se iau in considerare şi se clasează. 

Autorităţile publice sunt obligate să răspundă petiţiei în termen de 30 de zile de la 

înregistrarea ei în documentele autorităţii vizate, indiferent dacă soluţia este favorabilă 

sau nefavorabilă. Din punct de vedere legal, la petiţiile prezentate personal, data 

petiţiei este considerată data la care a fost înregistrată la unitatea destinatară. În 

situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, 

conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate prelungi termenul de 30 de zile cu 

cel mult 15 zile. Dacă petiţia este greşit direcţionată (petentul nu a ştiut care este 

autoritatea competentă să îi rezolve cererea), instituţia care a primit-o trebuie să o 

trimită în termen de 5 zile autorităţii sau instituţei în ale cărei atribuţii intră rezolvarea 

ei şi să informeze petentul despre aceasta. Pentru soluţionarea petiţiei de către 

autoritatea sesizată vor mai trece 30 de zile. 

Răspunsul la petiţie trebuie să includă şi temeiul legal în baza căruia a fost formulată 

soluţia comunicată. Pentru ca fiecare cetăţean să se poată folosi de acest drept, 

petiţiile sunt scutite de taxă. 

Un model de redactare a petiției poate fi găsit la acest link:  

http://www.romaniacurata.ro/documente/Modelpetitie.doc  

 

 

 

 

 

http://www.romaniacurata.ro/documente/Modelpetitie.doc
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d. Memoriul  

Acesta este un document adresat de către cetățeni autorităților, care cuprinde solicitări 

de servicii sau măsuri, însoțite de o descriere amănunțită a situației solicitanților sau a 

contextului lor de viață. Memoriul poate include și variante de soluții la problema 

descrisă. 

 

 

Câte semnături sunt necesare pentru o petiție adresată primăriei? 
(sursa: CERE – Centrul de resurse pentru participare publică - https://cere.ong/cate-semnaturi-sunt-
necesare-petitie-primarie/ ) 

Nu există un număr minim de semnături pentru ca o petiție să fie luată în considerare. Este suficient un 
singur petent, pentru ca autoritatea să fie obligată să răspundă. Singura cerință legală este ca petentul să 
se identifice (să nu fie o petiție anonimă). 

Totuși, cu cât sunt mai multe semnături, cu atât crește puterea petiției dumneavoastră, pentru că 
instituția căreia vă adresați va vedea că este problema unei comunități, și nu doar a unui individ. Dacă nu 
puteți colecta multe semnături, poate fi util ca petiția să fie semnată de persoane mai 
influente/cunoscute, în măsura în care este potrivit cu subiectul petiției. Pentru a face petiția dvs. mai 
greu de ignorat, faceți-o publică. Dacă este posibil, gândiți un mic eveniment în jurul trimiterii petiției. 

În cazul în care solicitați ceva important pentru comunitate, puteți folosi și tactici alternative petiției 
(campanie de scrisori, campanie de telefoane, etc). 

Nu uitați – petiția este un prim pas în aproape orice campanie, este modul în care vă faceți cunoscute 
solicitările și argumentele. În puține cazuri însă, problema se va rezolva cu o petiție. Mai multe idei găsiți 
la acest link : http://cere.ong/wp-content/uploads/2018/07/petitii.pdf . 

  

 

https://cere.ong/cate-semnaturi-sunt-necesare-petitie-primarie/
https://cere.ong/cate-semnaturi-sunt-necesare-petitie-primarie/
http://cere.ong/wp-content/uploads/2018/07/petitii.pdf
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Rețineți ! 

 Nu omiteți niciodată înregistrarea documentelor scrise la registratura autorității cu care 

negociați! Această înregistrare atrage după sine obligația unei soluționări sau a unui răspuns din 

partea autorității. 

 Nu uitați să lăsați adresa sau coordonatele dumneavoastră de contact autorităților, la sfârșitul 

unei întâlniri sau la finalul unui memoriu/petiții sau cereri.  

 

Trebuie să știm și faptul că.... 

...Legea 544/2001 privind Liberul Acces la Informații de Interes Public ne ajută să aflăm acele informații 

publice care să ne ajute la construirea celor mai bune argumente și la alegerea celor mai potrivite acțiuni 

pentru deteminarea factorilor decizionali să ne rezolve problema. Detalii aici: Legea 544/2001 privind 

liberul acces la informații de interes public  

...Legea 52/2003 este legea transparenței decizionale. Cetăţenii pot participa la întîlniri și dezbateri 

publice în procesul de luare a deciziei publice (diverse acte normative: hotărâri, legi etc.), fie că ele țin 

de nivelul local (primărie, consiliu local), fie că ele țin de nivelul central (ministere, agenţii de 

reglementare). 

 

7. CALENDARUL DECIZIILOR PUBLICE RELEVANTE PENTRU FINANȚAREA 

SERVICIILOR SOCIALE ȘI MEDICO-SOCIALE 

În urma negocierilor dintre cetățeni și autoritățile locale, sunt așteptate o serie de 

măsuri și servicii care să îmbunătățească viața persoanelor vârstnice.  

Este important ca fiecare cetățean să cunoască modul în care aceste măsuri au șanse să 

fie ulterior finanțate din bugetul de stat sau bugetul local. Cu cât cunoaștem mai bine 

calendarul acțiunilor de planificare a bugetului local și a celui național, vom ști când 

anume e momentul cel mai potrivit să discutăm cu autoritățile locale despre serviciile 

necesare în comunitate. 

https://bit.ly/2NUVgtG
https://bit.ly/2NUVgtG
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La acest link puteți vedea în detaliu reprezentarea grafică4 a etapelor realizării 

bugetului local și modul în care cetățenii pot interveni în acest proces: 

https://banipublici.ro/educatie/cum-ia-nastere-un-buget-local  

În principiu, fiecare comună, oraș, municipiu sau județ își elaborează în mod autonom 

proiectul de buget pentru anul următor. Există câteva etape și momente cheie pe care 

cetățenii trebuie să le cunoască: 

a. Elaborarea bugetelor locale 

 

 Până la data de 15 mai a fiecărui an, ordonatorii principali de credite (primării, 

consilii județene, dar și Direcții de Asistență Socială, de exemplu) întocmesc și 

prezintă la Direcțiile generale ale finanțelor publice și Controlul financiar de stat 

proiecte de bugete echilibrate. Direcțiile generale ale finanțelor publice 

elaborează proiecte integrate de bugete pâna cel tarziu la data de 1 iunie a 

fiecărui an. 

Ordonatorii principali de credite bugetare sunt președintii consiliilor judetene, 

primarul general al municipiului București, primarii municipiilor, orașelor, 

comunelor. Calitatea de ordonatori secundari și terțiari o au conducătorii 

instituțiilor sau serviciilor publice cu personalitate juridică din subordinea 

fiecărui consiliu local, județean și Consiliul General al municipiului București. 

 Pâna la data de 1 iunie a fiecărui an, Ministerul Finanțelor Publice comunică 

Direcțiilor generale județene limitele aprobate ale sumelor defalcate din 

impozitul pe salarii si transferurile cu destinație speciala.  Ministerul comunică 

totodată și criteriile de repartizare a acestora pe unitătile administrativ-

teritoriale,  în vederea definitivării proiectelor bugetelor de către ordonatorii 

principali de credite. 

 În baza comunicărilor primite, ordonatorii principali de credite definitivează 

propunerile pentru proiectul de buget și le înaintează, până la  data de 20 iunie 

a fiecărui an, Direcțiilor generale județene. 

                                                                 
44 Infografic realizat de organizația Funky Citizens, pe site-ul www.banipublici.ro 

https://banipublici.ro/educatie/cum-ia-nastere-un-buget-local
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 În perioada 15 iulie - 1 august a fiecărui an, Direcțiile generale depun proiectele 

bugetelor locale pe ansamblul județului și al municipiului București la Ministerul 

Finanțelor Publice. 

Atenție! În luna mai a fiecărui an Primăria trebuie să organizeze o dezbatere 

cu cetățenii pentru a decide viitoarele priorități de finanțare ce trebuie 

incluse în bugetul local. Monitorizați cu atenție această obligație a primăriei. 

b. Aprobarea proiectului bugetelor locale 

 Până la 30 septembrie, Ministerul Finanțelor Publice depune la Guvern proiectul 

Legii bugetului public pe anul următor spre primă lectură. 

 Până la 1 noiembrie, Ministerul Finanțelor Publice depune la Guvern proiectul 

final al Legii bugetului public pe anul următor, pe baza estimărilor de toamnă ale 

Comisiei de Prognoză. 

 Până pe 15 noiembrie, Guvernul depune proiectul legii de buget la Parlament, 

spre adoptare. 

 In termen de maximum 15 zile de la publicarea bugetului de stat în Monitorul 

Oficial, primarii definitivează proiectul bugetului local și îl afișează în loc vizibil, 

în presa locală sau pe site-ul propriu, pentru informarea cetățenilor. 

Atenție! Cetățenii au la dispoziție, în această etapă, 15 zile pentru a depune 

contestații la proiectul bugetului local. Abia după aceasta proiectul de buget 

local este supus votului în Consiliul Local. 

 În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru aprobarea  

bugetului de stat pe anul respectiv, se impune și aprobarea proiectelor bugetelor 

locale. Competența de aprobare revine consiliilor locale, consiliilor județene și 

Consiliului General al municipiului București, după caz. 

  Pe parcursul exercițiului bugetar, aceleași autorități pot aproba rectificarea 

bugetelor locale, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a rectificării 

bugetului de stat. La această rectificare se vor avea în vedere propuneri 

fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. 
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 Aprobarea constă în pronunțarea asupra contestațiilor, urmată de votarea pe 

capitole, subcapitole, articole și anexe, adoptarea proiectului de buget în 

ansamblu. 

 

c. Execuția bugetară 

Veniturile și cheltuielile anuale aprobate în bugetele locale se defalcă pe trimestre în 

funcție de termenele de încasare a veniturilor, conform Codului Fiscal, și de perioada în 

care este necesară efectuarea cheltuielilor. 

După aprobarea bugetelor de către organele locale, Direcțiile generale ale finanțelor 

publice ale județelor și municipiului București întocmesc și transmit Ministerului 

Finanțelor Publice bugetele pe ansamblu ale fiecărui județ și pe celelalte subdiviziuni 

(municipiu, oraș, comună).   

Transferurile de fonduri de la bugetul de stat către bugetele locale se efectuează, în 

limitele prevăzute de Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcțiile Generale ale 

finanțelor publice, la cererea ordonatorilor principali, în funcție de necesitățile 

execuției bugetare. 

Este important deci ca bugetul pentru realizarea serviciilor și a măsurilor destinate 

vârstnicilor să fie estimate corect și incluse în proiectul de buget, încă din luna mai a 

anului anterior, atunci când primele estimări bugetare se transmit de către primării 

la Ministerul Finanțelor Publice. 

Vă recomandăm să imprimați infograficul realizat de organizația Funky Citizens pe 

site-ul www.banipublici.ro (menționat mai sus), care detaliază acest calendar, și să 

faceți cunoscute aceste etape unui număr cât mai mare de cetățeni. 
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8. MONITORIZAREA ACȚIUNILOR LOCALE ȘI EVALUAREA IMPACTULUI 

Fiecare dintre deciziile sau acțiunile autorităților publice care influențează viața 

persoanelor vârstnice trebuie monitorizate de către cetățeni, mai ales atunci când 

acestea rezultă în urma unor consultări sau negocieri cu cetățenii. 

Pentru o monitorizare și o evaluare de bună calitate a serviciilor din comunitate, nu 

uitați însă că trebuie să dispuneți de date de plecare fiabile, în raport cu care să faceți 

o evaluare robustă la final. Cereți persoanelor vârstnice sau celor care lucrează pentru 

aceste persoane date sau informații relevante, care să vă permită ulterior să comparați 

situația de plecare cu rezultatele obținute după implementarea acțiunilor din 

comunitate. 

În procesul de monitorizare și de evaluare se va acorda o atenție sporită următoarelor 

elemente: 

1. Modul în care persoanele responsabile desemnate să implementeze anumite 

acțiuni, etape sau măsuri, au realizat acest lucru. Respectarea planului de acțiuni 

stabilit inițial. 

2. Calitatea măsurilor sau acțiunilor realizate. 

3. Bugetul alocat acestor măsuri sau acțiuni – caracterul suficient sau insuficient al 

resurselor alocate. 

4. Impactul direct al măsurilor implementate asupra persoanelor vârstnice – 

gradul lor de satisfacție, efectul concret în viața de zi cu zi. 

5. Gradul de adecvare a măsurilor implementate la nevoile inițiale ale acestor 

persoane. 

6. Comunicarea dintre autorități și persoanele vârtnice sau reprezentanții 

acestora, de-a lungul implementării acțiunilor în comunitate. 

7. Transparența deciziilor adoptate înainte și pe parcursul realizării acțiunilor 

destinate persoanelor vârstnice. 
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Ori de câte ori e nevoie, un raport de monitorizare a acestor elemente poate deveni 

baza unui demers de advocacy pentru îmbunătățirea tratamentului persoanelor 

vârstnice în comunitate. 

9. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI PENTRU UN DIALOG EFICIENT ÎN INTERESUL 

PERSOANELOR VÂRSTNICE 

Cetățenii au la dispoziție o paletă largă de mijloace și instrumente pentru a purta un 

dialog activ cu autoritățile din localitățile lor de domiciliu, sau din zona lor de interes.  

În cazul persoanelor vârstnice, subiectele de maximă importanță în acest dialog sunt 

legate de măsurile și serviciile de securitate socială, suport și asistență de care ele pot 

beneficia în comunitate, așa încât să trăiască demn și să își poată păstra autonomia o 

perioadă cât mai lungă de timp. 

Într-o societate cu un grad mare de îmbătrânire demografică, populația vârstnică 

reprezintă întotdeauna o prioritate pentru autoritățile publice, dar și un bazin electoral 

important pentru acestea. De aceea, este util ca persoanele vârstnice și reprezentanții 

lor să cunoască bine regulile unui dialog eficient, productiv și solid cu autoritățile 

publice. 

Prezentăm în continuare concluziile principale ale ghidului de față, adresat tuturor celor 

care iau parte la negocierile sau consultările în beneficiul persoanelor vârstnice: 

1. Autoritățile publice sunt responsabile de calitatea vieții cetățenilor în comunitate 

și trebuie să ofere acestora acces la serviciile de suport sau îngrijire, atunci când 

cetățenii se află în situații de vulnerabilitate, excluziune sau marginalizare. 

În cazul persoanelor vârstnice, familia are un rol important în procesul de îngrijire și 

suport. În cazul în care nevoile de îngrijire ale persoanelor vârstnice devin însă extrem 

de complexe și afectează autonomia celorlalți membri ai  familiei, autoritățile publice 

trebuie să intervină și să ofere soluții personalizate pentru aceste situații complexe. 
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2. Orice proces de decizie privind măsurile optime de intervenție și sprijin pentru 

persoanele vârstnice trebuie să se bazeze pe o atentă evaluare a nevoilor 

acestora. Evaluarea nevoilor trebuie realizată cu minuțiozitate, folosind atât date 

cantitative (statistice), cât și date calitative, culese de pe teren, din discuțiile 

directe cu persoanele vârstnice și familiile acestora. 

 

3. Planificarea măsurilor și a serviciilor de suport și asistență în comunitate trebuie 

să țină seama de toate resursele disponibile (publice și private). Atunci când 

autoritatea publică nu poate răspunde nevoilor identificate în comunitate prin 

propriile sale servicii, ea trebuie să identifice soluții alternative în proximitatea 

persoanei vârstnice și să contracteze servicii private.  

În acest caz, autoritățile vor verifica integritatea, calitatea și legalitatea furnizorilor, 

vor achiziționa serviciile necesare și vor monitoriza permanent calitatea acestora în 

raport cu persoana vârstnică. Spunem în acest caz că furnizarea serviciilor se poate 

delega unor terți furnizori, în schimb responsabilitatea pentru asigurarea drepturilor 

fundamentale și a integrității persoanei vârstnice nu  se deleagă niciodată, ea rămâne a 

autorității publice. 

4. Pentru dezvoltarea măsurilor de sprijin și a serviciilor optime pentru 

persoanele vârstnice este nevoie de un dialog activ dintre cetățeni și 

autoritățile publice (locale și centrale). Cetățenii trebuie să cunoască 

modalitățile posibile de dialog și să le folosească, ori de câte ori este nevoie. 

Ei trebuie să știe, de pildă, cine sunt reprezentanții lor în structurile de autoritate 

publică, atât la nivel local, cât și la nivel național. Trebuie să cunoască numele și modul 

de dialog posibil cu aleșii locali (prin birourile de relații cu cetățenii), trebuie să știe 

care sunt prioritățile de natură politică și viziunea fiecărui partid sau ales local, trebuie 

să monitorizeze activitatea acestor aleși locali (ce poziții susțin, cum intervin la nivelul 

lor de responsabilitate, ce rezultate obțin, cât sunt de activi etc.). 
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Cetățenii trebuie să cunoască și modul în care pot prezenta autorităților publice 

propunerile și doleanțele lor. Ghidul a detaliat în capitolele anterioare atât metodele 

de comunicare directă cu autoritățile (audiențe, întâlniri de negociere, acțiuni de 

advocacy), cât și pe cele scrise (adresele către aleșii locali și către instituții, cererile de 

servicii directe, memoriul sau petiția). 

Au fost prezentate exemple ale unor structuri de consultare periodică dintre 

reprezentanții persoanelor vârstnice și autorități (comitete consultative, consilii ale 

persoanelor vârstnice, grupuri cetățenești sau grupuri de inițiativă civică etc.). 

Reprezentanții persoanelor vârstnice vor participa la dialog cu un nivel sporit de 

credibilitate și eficiență atunci când vor fi pregătite să supună negocierilor câteva 

soluții tehnice pentru fiecare problemă identificată. Pentru aceasta, dialogul cu alte 

organizații sau cu reprezentanții persoanelor vârstnice de la nivel național pot fi de 

folos (Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, Federația CARP Omenia etc). 

5. Un dialog constructiv dintre cetățeni și autorități se bazează pe câteva reguli 

de bază.  

Mesajul prezentat trebuie să respecte regulile celor „7C” (să fie clare, concise, 

coerente, corecte, complete, concrete și curtenitoare/politicoase). 

Trebuie evitat partizanatul politic în dialogul cu autoritățile, pentru că astfel suntem 

siguri că interesele tuturor cetățenilor vor fi prezervate pe termen lung, indiferent de 

rotația partidelor la putere. 

Trebuie să ne asigurăm de asemenea că imaginea și interesele persoanelor vârstnice 

sunt protejate în orice moment în cadrul negocierilor și că nu expunem persoanele la 

riscul unor decizii în defavoarea lor. 

Audiențele și întâlnirile directe cu reprezentanții autorităților trebuie pregătite atent, 

iar ghidul de față a prezentat 10 pași de verificare pentru acest lucru.  
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Există, de asemenea, modalități de comunicare scrisă dintre cetățeni și autorități care, 

chiar dacă nu sunt la fel de eficiente precum întâlnirile directe, trebuie cunoscute și 

folosite ori de câte ori este nevoie. Ghidul a prezentat câteva astfel de instrumente 

(cererea, adresa către aleșii locali, petiția, memoriul) și a făcut trimitere la un model 

concret de petiție care poate fi folosită în diferite situații sau pentru diferite subiecte 

de interes local. 

6. Calendarul de realizare a bugetului local trebuie cunoscut de către cetățeni și 

folosit pentru negocierea măsurilor și a serviciilor de sprijin în comunitate. 

Autoritățile au obligația legală de a organiza cel puțin două etape de consultare cu 

cetățenii, pentru întocmirea și validarea bugetului local, iar acest instrument de dialog 

nu trebuie neglijat. Un infografic ușor de urmărit în acest sens a fost întocmit de 

organizația Funky Citizens și a fost inclus în text, ca recomandare de instrument practic. 

7. Toate măsurile de sprijin agreate de către cetățeni și autorități trebuie atent 

monitorizate și evaluate, iar rezultatele trebuie discutate periodic într-un 

cadru de dialog constructiv și respectuos. 

Dacă toate aceste elemente și instrumente de dialog vor fi cunoscute și aplicate de un 

număr cât mai mare de cetățeni, calitatea vieții persoanelor vârstnice se va îmbunătăți 

considerabil. 
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ANEXA - INSTRUMENTELE DE CULEGERE A DATELOR UTILIZATE ÎN PROCESUL 

DE ANALIZĂ A NEVOILOR LOCALE DE SERVICII PENTRU PERSOANELE 

VÂRSTNICE 

 

Informaţia necesară pentru a construi o imagine completă asupra nevoilor locale de 

servicii pentru persoanele vârstnice va include atât date cantitative cât şi date 

calitative, ce vor fi obţinute dintr-o gamă largă de surse şi printr-o varietate de 

metode. 

Datele cantitative – Fișa teritoriului și a grupului vulnerabil 

Colectarea datelor cantitative permite obţinerea unei imagini detaliate despre 

specificul zonei și despre populaţia vârstnică a teritoriului respectiv:  

- Evoluția demografică a populației (vârsta mediană, categorii de vârstă, 

natalitate, îmbătrânire). 

- Statutul socio-economic al populației vârstnice.  

- Situația stării de sănătate.  

- Situația locuirii. 

- Ocuparea, accesul la servicii. 

- Accesul la măsuri de protecție socială. 

Datele statistice vor fi utilizate ulterior și pentru a stabili numărul de interviuri și focus 

grupuri (deci pentru eşantionarea populaţiei care va participa la analiza calitativă). De 

exemplu, dacă în urma analizei stării demografice se constată că numărul persoanelor în 

vârstă este semnificativ mai mare, în mod firesc, vor fi organizate mai multe focus 

grupuri și interviuri care să vizeze acest grup vulnerabil. Toate datele vor fi solicitate 

cel puțin pe ultimii 3 ani calendaristici. 
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Datele solicitate Direcției Județene de Statistică vor fi următoarele:  

 Populaţia – total 

 Populaţia pe categorii de vârstă (0-14, 15-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85 şi 

peste) şi sexe 

 (pentru comune) Populaţia – pe sate/ cătune (şi vârstă dacă sunt date disponibile) 

 Structura etnică 

 Natalitatea  

 Mortalitatea pe principalele cauze de deces şi grupe de vârstă 

 Migraţia externă/ internă, pe grupe de vârstă 

 Structura cheltuielilor de consum pentru totalul gospodăriilor, cele de şomeri şi 

pensionari (pentru produse alimentare, mărfuri nealimentare şi plata serviciilor)   

 Rata de ocupare, populaţia ocupată pe sexe şi vârstă 

 Populaţia activă pe grupe de vârstă şi sexe 

 Rata şomajului -  total, pe etnii şi tipuri: şomaj voluntar şi involuntar 

 

Datele solicitate Casei Județene de Pensii: 

 Numărul de pensionari, tipuri: de boală, de limită de vârstă, de invaliditate, de 

agricultori,  urmaşi, etc. 

 Pensia medie lunară 

 Numărul de pensionari care primesc pensia minimă, pe localități 

 

De la AJOFM (pentru conturarea profilului general de ocupare al zonei studiate):  

 Rata de ocupare  

 Rata şomajului -  total şi pe grupe de vârstă 

 Număr de şomeri indemnizaţi 

 Număr de şomeri neindemnizaţi 
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Lista serviciilor existente în comunitate, pentru persoanele vârstnice: 

(a) De la Ministerul Muncii și Justiției Sociale (registrul furnizorilor și al serviciilor 

sociale): lista tuturor tipurilor de servicii sociale acreditate pentru persoanele 

vîrstnice şi a numărului de beneficiari acoperiţi - cămine de bătrâni, centre de 

zi, servicii de îngrijire la domiciliu. 

(b) De la primării: serviciile de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, cluburi ale 

seniorilor, alte servicii disponibile la nivel local, de pildă la nivelul parohiilor. 

(c) De la AJPIS: date cu privire la calitatea serviciilor pentru vârstnici, de pildă lista 

serviciilor care au primit recomandări de îmbunătățire a prestațiilor oferite 

vârstnicior, la ultima evaluare a inspectorilor sociali. 

 

De la DGASPC: 

 Număr de persoane vârstnice încadrate în grad de handicap 

o Total 

o Pe grade de handicap şi vârstă 

o Pe tipuri de handicap 

o Numar de ingrijitori personali angajaţi 

 Număr de persoane vârstnice în unitățile de asistență medico-sociale 

 

De la Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale:   

 Date privind beneficiile sociale acordate persoanelor vârstnice, pe tipuri de 

beneficii și pe categorii de vârstă. 

 

De la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate / Direcția de Sănătate Publică: 

 Număr persoane vârstnice neasigurate  

 Număr de persoane vârstnice înscrise la medicul de familie 

 Număr de unităţi sanitare pe tipuri 
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 Personalul medico-sanitar 

 Asistenţa medicală de urgenţă (centre de permanenţă, substaţie/ staţie de 

salvare publică sau privată, SMURD, camera de gardă, UPU, CPU, etc.) 

 Morbiditatea (cauze noi de îmbolnăvire) pe cauze şi grupe de vârstă. 

 

De la Poliţia Comunitară: 

 Detaliere (nr.) a cazurilor de abuz/ violenţă domestică asupra persoanelor 

vârstnice 

 

De la primării: 

 Serviciile sociale pentru persoanele vârstnice de pe raza localității, acreditate și 

neacreditate, și capacitatea acestora 

Pentru cele din mediul rural: 

 Distanţa dintre sate şi centrul comunal 

o Starea drumului şi transportul în comun disponibil până în centrul comunal 

 Utilităţi existente 

 Proiecte în domeniul social implementate în comunitate sau aflate în curs de 

implementare5 

 

Datele calitative 

Aceste date ilustrează opiniile actorilor cheie din comunitate cu privire la modul în care 

sunt (sau nu) acoperite nevoile de îngrijire și asistență ale persoanelor vârstnice. 

Metodele de culegere a datelor calitative pot include: 

                                                                 
5 Se vor completa informaţii despre:  proiectele în care primăria este beneficiar al finanţării, proiecte în care primăria 
este partener, orice alte proiecte dezvoltate în comunitate de alţi furnizori 
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a.  Interviurile semi-structurate realizate cu persoane cheie din comunitate, pentru 

a contura o imagine privind problemele sociale ale persoanelor vârstnice din 

fiecare localitate. 

Numărul acestor interviuri depinde în mare măsură de rezultatele statistice privind 

volumul grupului în localitatea respectivă. În mod ideal, după obținerea informațiilor 

cantitative (statistice) despre grupul respectiv, se va realiza o eșantionare care să 

permită realizarea unui număr corect, relevant de interviuri sau focus grupuri.   

b. Focus grupurile au rolul de a explora problemele semnalate în urma interviurilor 

și de a detalia nevoile particulare (specifice) ale persoanelor vârstnice. 

Pentru focus grupuri vom avea grijă ca profilul respondenților să fie similar, cu o bună 

balanță de gen. Numărul celor invitați la un focus grup va fi între 6-8,  maxim 10 

persoane. Durata unui focus grup este de 1,5-2 ore. La un focus grup trebuie să participe 

cel puțin 2 persoane din echipa de analiză a nevoilor (grupul de lucru), din care unul 

joacă rolul de moderator.  

Pentru a asigura o bună organizare a întâlnirilor, nu este recomandată organizarea a mai 

mult de două focus grupuri pe zi. 

c. Cercetarea prin aplicare de chestionare care pot fi trimise prin poștă/ online. 

d. Evenimente mari în comunitate dezvoltate special pentru a aduna opinii şi pentru 

a identifica arii viitoare de lucru. 

 

Prezentăm mai jos o posibilă structură a ghidurilor de interviu sau focus grup pentru 

persoanele vârstnice: 

Ghid de interviu pentru persoanele vârstnice dependente care nu primesc servicii 

sociale 

1. Spuneţi-ne cum vă numiţi şi câteva detalii despre dvs. (câţi ani aveţi, cu cine 

locuiţi în gospodărie, etc.). 

2. Ce părere aveţi despre condițiile dvs. de locuit? Ați dori să faceţi schimbări în 

locuinţa sau gospodăria dvs.? 
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3. Ce studii aveţi şi unde aţi fost angajat/ă? 

4. Ce relaţie aveţi cu oamenii din comunitate (cu prietenii, vecinii)? Vă întâlniți cu 

aceștia, participați la evenimente sau acțiuni din vecinătatea dumneavoastră?   

5. Ce relaţie aveţi cu membrii familiei, în special copiii? Vă sprijină în activităţile de 

zi cu zi? Reprezintă un sprijin important pentru dvs? 

6. Cum vă ocupaţi timpul liber? 

7. Cum apreciați starea dvs. de sănătate? Ce temeri aveţi legate de sănătate? 

Problemele de sănătate vă afectează viaţa în societate/ comunitate? 

8. Ce relaţie aveţi cu medicul de familie sau asistenta medicală? Vă este uşor să 

vorbiţi cu el sau să ajungeţi la el (aglomeraţie, distanţă fizică, etc.)? Cum vă 

descurcaţi cu tratamentele medicale? 

9. Aveţi acces la medici  specialişti? 

10. Ce (alte) surse de venit aveţi în prezent şi ce surse de venit mai sunt în 

gospodăria dvs.? Cum vă descurcaţi cu banii, pentru ce nu vă ajung? Credeţi că 

lipsa banilor vă afectează sănătatea? 

11. Când aveţi o nevoie, apelaţi la alte persoane pentru sprijin? La cine? Cu ce/ cât 

de mult vă ajută familia?  

12. Ce nevoi aveţi pentru care nu are cine să vă sprijine? În ce situaţii?   

13. Ce experienţe aveţi cu instituţiile publice când apelaţi la acestea pentru o 

problemă? 

14. Ce fel de sprijin aţi mai primit din partea Primăriei sau din alte părţi (ex. 

alimente, haine, etc.)?  

15. Care sunt cele mai grave probleme/ lipsuri pe care le aveţi/ întâmpinaţi? 

Enumeraţi primele 3. Detaliaţi aceste probleme. 

16. Dacă aţi avea ocazia să discutaţi cu dl. Primar sau cu o asistentă socială, ce 

soluţii sau măsuri le-aţi recomanda pentru problemele dvs.? Ce ar trebui să facă 

autorităţile sau organizațiile neguvernamentale, biserica? 
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17. Intenţia noastră a fost ca dvs. să ne ajutaţi să identificăm nevoile vârstnicilor din 

loclaitatea dumneavoastră. Credeţi că am trecut ceva cu vederea? Este ceva ce 

aţi fi dorit sau v-aţi fi aşteptat să puteţi spune, dar nu aţi avut ocazia? 

 

Ghid de interviu pentru persoane vârstnice dependente care beneficiază de 

servicii sociale 

1. Spuneţi-ne cum vă numiţi şi câteva detalii despre dvs. (câţi ani aveţi, cu cine 

locuiţi în gospodărie, ce familie aveţi, ce membri ai familiei vă sprijină, etc.). 

2. Ce părere aveţi despre condițiile dvs. de locuit? Ati dori să faceţi schimbări în 

locuinţa sau gospodăria dvs.? 

3. Ce studii aveţi şi unde aţi fost angajat/ă? 

18. Ce relaţie aveţi cu oamenii din comunitate (cu prietenii, vecinii)? Vă întâlniți cu 

aceștia, participați la evenimente sau acțiuni din vecinătatea dumneavoastră?   

4. Ce relaţie aveţi cu membrii familiei, în special copiii? Vă sprijină în activităţile de 

zi cu zi? Reprezintă un sprijin important pentru dvs?  

5. Cum vă ocupaţi timpul liber? 

6. Cum apreciați starea dvs. de sănătate? Ce temeri aveţi legat de sănătate? 

Problemele de sănătate vă afectează viaţa în societate/ comunitate? 

7. Ce relaţie aveţi cu medicul de familie sau asistenta medicală? Vă este uşor să 

vorbiţi cu el sau să ajungeţi la el (aglomeraţie, distanţă fizică, etc.)? Cum vă 

descurcaţi cu tratamentele medicale? 

8. Aveţi acces la medici  specialişti? 

9. Ce (alte) surse de venit aveţi în prezent şi ce surse de venit mai sunt în 

gospodăria dvs.? Cum vă descurcaţi cu banii, pentru ce nu vă ajung? Credeţi că 

lipsa banilor vă afectează sănătatea? 

10. Când aveţi o nevoie, apelaţi la alte persoane pentru sprijin? La cine? Cu ce/ cât 

de mult va ajuta familia?  
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11. Ce nevoi aveţi pentru care nu are cine să vă sprijine? În ce situaţii?   

12. Ce experienţe aveţi cu instituţiile publice când apelaţi la acestea pentru o 

problemă? 

13. Ce fel de sprijin aţi mai primit din partea Primăriei sau din alte părţi (ex. 

alimente, haine, etc.)?  

14. Cum aţi ajuns să primiţi servicii sociale? 

15. De ce servicii beneficiaţi? Ce schimbări au produs în viaţa dvs. sau în relaţiile dvs. 

cu cei din jur (familie, prieteni, vecini)? 

16. Ce schimbări în bine au avut loc după ce aţi început să primiţi servicii? Dar în rău? 

17. Aveţi motive de nemulţumire sau aţi schimba ceva la serviciile primite? Ce anume 

aţi îmbunătăţi?  

18. Dacă aţi avea ocazia să discutaţi cu dl. Primar sau cu o asistentă socială, ce 

soluţii sau măsuri le-aţi recomanda pentru problemele dvs. sau pentru 

îmbunătăţirea vieţii dvs.? Ce ar trebui să (mai) facă autorităţile sau organizațiile 

neguvernamentale, biserica ? 

19. Intenţia noastră a fost ca dvs. să ne ajutaţi să identificăm nevoile vârstnicilor din 

localitatea dumneavoastră. Credeţi că am trecut ceva cu vederea? Este ceva ce 

aţi fi dorit sau v-aţi fi aşteptat să puteţi spune dar nu aţi avut ocazia? 
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