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Europa îmbătrânește! România este pregatită?  

Fundația de Sprijin Comunitar Bacău în parteneriat cu Asociația Four Change și Universitatea 

Danubius Galați lansează, la sfârșitul lunii noiembrie, ”Analiza privind situația achizițiilor de servicii 

sociale dedicate persoanelor vârstnice”, document elaborat în cadrul proiectului ”Servicii sociale pentru 

fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii în fiecare comunitate” . 

Analiza apare în contextul în care problematica persoanelor vârstnice nu reprezintă încă o 

prioritate pe agenda politică, deși semnalele de alarmă cu privire la impactul îmbătrânirii demografice 

sunt cunoscute de cel puțin 10 ani. Creșterea pensiilor, fără o dezvoltare echilibrată a serviciilor de 

suport pentru persoanele vârstnice (inclusiv a serviciilor de îngrijire de lunga durată), conduce progresiv 

la o povară nesustenabilă pentru bugetul de stat. 
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Analiza privind situația achizițiilor de servicii 

sociale dedicate persoanelor vârstnice 

Fundația de Sprijin Comunitar Bacău în parteneriat cu Asociația Four Change și Universitatea Danubius 

Galați lansează, la sfârșitul lunii noiembrie, ”Analiza privind situația achizițiilor de servicii sociale 

dedicate persoanelor vârstnice”, document elaborat în cadrul proiectului ”Servicii sociale pentru 

fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii în fiecare comunitate” . 

Analiza apare în contextul în care problematica persoanelor vârstnice nu reprezintă încă o prioritate 
pe agenda politică, deși semnalele de alarmă cu privire la impactul îmbătrânirii demografice sunt 
cunoscute de cel puțin 10 ani. Creșterea pensiilor, fără o dezvoltare echilibrată a serviciilor de suport 
pentru persoanele vârstnice (inclusiv a serviciilor de îngrijire de lunga durată), conduce progresiv la o 
povară nesustenabilă pentru bugetul de stat. 
Pe baza unor studii anterioare și pe baza datelor culese până la acest nivel de analiză, în elaborarea 
cercetării, s-a pornit de la următoarele ipoteze: 

 Furnizorii ONG de servicii pentru persoanele vârstnice utilizează, într-o mică măsură, 
prevederile Legii 98/2016. 

 Autoritățile locale nu utilizează, decât într-o mică măsură, Legea 98/2016 pentru achiziția de 
servicii sociale. 

 Motivul pentru care ONG-urile nu utilizează acest mecanism este acela că nu există experți la 
nivel de organizație pentru a-l utiliza. 

 Achiziția de servicii sociale pentru persoanele vârstnice nu constituie o prioritate pentru 
autoritățile locale. 

 Profesioniștii din ONG-uri au nevoie de instruire în ceea ce priveste achiziția de servicii sociale 
prin intermediul Legii 98/2016. 

ONG-urilor licențiate în a oferi servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice și 

Autorităților Publice Locale le-au fost aplicate chestionare, realizându-se totodată și interviuri cu 18 

specialiști în domeniu. Un număr de 90 de ONG-uri și 342 de APL-uri au răspuns la chestionare. 

În urma analizei răspunsurilor primite, atât de la reprezentanții ONG-urilor cât și de la cei ai APL-urilor, 
se pot sublinia urmatoarele aspecte importante referitoare la situația achizitiilor de servicii sociale în 
România: 

 Dacă ONG-urile au raportat în proportie de 69% că nu cunosc deloc sau cunosc parțial prevederile 
Legii 98/2016, reprezentanții APL cunosc aceasta lege în proporție de 58,93%. 

 Deși APL-urile cunosc această lege, nu o aplică în achiziția de servicii sociale. 

 Atât ONG-urile cât și APL-urile invocă motivul LIPSEI FONDURILOR și NORMELE NECLARE ale legii în 
relație cu dificultatea achiziției serviciilor sociale. 
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 Ambele ”părți” spun că nu au persoane specializate în instituție care să se ocupe de achiziția de 
servicii sociale pentru persoanele vârstnice. 

Rezultatele analizei vor sta la baza unei propuneri de politică publică care să faciliteze dezvoltarea 
sectorului de servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice, într-un mod unitar, pe tot 
teritoriul Romaniei.  

 

Campania Daruri pentru bunicii uitati! 

În jurul nostru sunt sute de bătrâni uitați, care nu mai au pe nimeni! Sunt bunici care mănâncă doar o 

masă pe zi și trăiesc cu pensii de 650 de lei pe lună! Se luptă zilnic cu singurătatea și sărăcia în case 

dărăpănate și neîncălzite. După o viață de muncă, nu mai au nici o bucurie și își așteaptă cu tristețe 

sfârșitul! 

Fundatia de Sprijin Comunitar organizeaza campania Daruri pentru bunicii uitati!, prin care isi propune sa 

aduca putina bucurie pe chipul bunicilor din judetul Bacau. Dacă doriți să oferiți un dar de Craciun pentru un 

bunic singur ne puteți contacta prin e-mail la fundraising@fsc.ro sau ne puteți lăsa un mesaj pe pagina de facebook! 

Proiectul Erasmus+ TENDERNESS4LIFE 

Imbatranirea accentuata a populatiei aduce si noi tendinte in ingrijire, adaptate nevoilor varstnicilor. 

Proiectul Erasmus+ TENDERNESS4LIFE, are ca scop sa promoveze dezvoltarea profesionala a adultilor cu 

calificari de baza din domeniul ingrijirii varstnicilor, prin elaborarea unui nou profil profesional, a unui 

instrument de evaluare, a unui curs de formare modular si a unui ghid de bune practici. Toate acestea, 

pentru a creste profesionalizarea ingrijitorilor varstnici, oferindu-le un curriculum complementar si 

alternativ, bazat pe o abordare umanista. 

Consortiul proiectului este coordonat de Anziani e non solo - Italia, fiind format din alte 6 organizatii din 

Romania, Portugalia, Finlanda, Cipru si Marea Britanie. Reprezentantul din Romania este Asociatia 

Habilitas.  

Proiectul este finantat de Comisia Europeana prin Agentia Nationala Erasmus+ din Italia, si are o durata 

de 30 de luni.   

Daca nu mai doriti sa primiti informatii din partea Asociatiei Four Change, va rugam sa trimiteti un replay 

la adresa de email office@4change.ro cu titlul Dezabonare. Va multumim! 

mailto:office@4change.ro
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Proiect cofinanțat din cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativa 2014-2020. 

 

Titlu proiect: „Descrierea proiectului Servicii sociale pentru fiecare varstnic – pachet de achizitii de 
servicii in fiecare comunitate” 

Contract nr. POCA/220/9/8/110476 

Editor: Asociaţia Four Change 
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene 

sau a Guvernului României 


