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Noiembrie 2019 

Newsletter nr 15 

“Europa îmbătrânește! România este pregătită? 

Conferință de închidere a proiectului 

 
Persoanele vârstnice (peste 65 de ani) reprezentau la 1 ianuarie 2018, 18% din totalul populației 

României (Conform INS). Dintre acestea, 212.000 de persoane (sau 6,5% dintre persoanele de 65 de ani 

şi peste) se confruntă cu limitări serioase sau totale, dar nu beneficiază de ajutorul familiei şi, prin 

urmare, au nevoie de sprijin pentru realizarea activităților lor zilnice. Estimările arată că în anul 2050, 

procentul populației vârstnice va ajunge la 30% din totalul populației.    

Fundația de Sprijin Comunitar împreună cu partenerii săi, Asociația Four Change și Universitatea Danubius 

Galați a organizat în data de 28 noiembrie 2019, la Hotel Parliament în București, conferința de închidere 

a proiectului “Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii în fiecare 

comunitate”. 
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Fundația de Sprijin Comunitar împreună cu partenerii săi, Asociația Four Change și Universitatea Danubius 

Galați a organizat ieri, 28 noiembrie 2019, la Hotel Parliament în București, conferința de închidere a 

proiectului “Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii in fiecare 

comunitate”. 

Gabriela Achihăi (Președinte, Fundația de Sprijin Comunitar Bacău): În cadrul acestui proiect, ne-am propus 

pe de o parte, să tragem un semnal de alarmă privind îmbătrânirea accelerată cu care se confruntă România 

și, pe de altă parte, să oferim soluții concrete pentru dezvoltarea unui sistem național de servicii sociale 

și socio-medicale dedicat persoanelor vârstnice, disponibil în orice comunitate și adaptat nevoilor reale 

ale beneficiarilor. În acest sens, am elaborart o propunere de pachet legislativ tertiar – ca soluție pentru 

contractarea de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice, precum și documentul de politică publică 

ce însoțește acest demers. Acest document a fost deja înaintat Ministerului Muncii și Protecției Sociale.  

La conferință au fost prezentate modelele de contractare de servicii sociale pentru persoane vârstnice în 

Uniunea Europeană, provocările şi soluţiile la nivel local în furnizarea de servicii destinate persoanelor 

vârstnice, precum și proiecte inovatoare adresate persoanelor vârstnice.  

De asemenea, în cadrul evenimentului a fost prezentat documentul de politică publică privind contractarea 

socială, ce își propune stimularea contractării serviciilor sociale adresate persoanelor vârstnice, în vederea 

dezvoltării serviciilor sociale pentru aceste persoane.   

Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităţilor publice la nivel local și central – ministere, instituţii 

publice – DGASPC, SPAS, organizații reprezentative ale vârstnicilor, ai caselor de ajutor reciproc ale 

pensionarilor și furnizori de servicii sociale destinate vârstnicilor. 

Proiectul ”Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii in fiecare comunitate” 

a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativa 2014-

2020 și a avut ca scop creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale care furnizează servicii sociale 

destinate persoanelor vârstnice de a formula și propune politici publice ce vizează stimularea contractării 

sociale în vederea dezvoltării de servicii sociale pentru vârstnici, în fiecare comunitate din România. 
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Raport Eurofound: provocări și tendințe în UE 
Calitatea vieții și serviciile publice 

 
Raportul analizează impactul serviciilor 
publice asupra încrederii cetățenilor în 
instituțiile publice și a  percepțiilor privind 
imigrația și globalizarea, identificând 
oportunități și obstacole în îmbunătățirea 
acestor servicii. 
Concluzii ale raportului 
-·Impactul cel mai negativ asupra încrederii 
în instituții îi are perceperea unor tensiuni 
sociale, în timp ce o perspectivă pozitivă 
asupra serviciilor publice joacă un rol 
esențial în promovarea încrederii în 

instituții; 
 - Participarea civică, în special voluntariatul, este asociată cu niveluri mai ridicate de încredere 
în instituții; 
 - Este nevoie de servicii de îngrijire de lungă durată flexibile, iar serviciile de îngrijire la domiciliu 
ar trebui încurajate; 
 - Din ce în ce mai mulți tineri de confruntă cu problemele de sănătate mintală, deși nu este clar 
dacă acest lucru se datorează unei incidențe mai mari sau a unei mai bune conștientizări asupra 
fenomenului. 
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Raportul poate fi consultat integral aici: 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef180
42en.pdf 
................................................................................................................................. 

Concluziile Conferinței “ Sustenabilitatea 
sectorului non-profit din România” 

 
În data de 26 noiembrie 2019 a.c. a avut loc la București conferința “Sustenabilitatea sectorului 
non-profit din România” organizată de Centrul pentru Legislație  Nonprofit (CLNR). Evenimentul a 
avut ca obiectiv identificarea celor mai bune strategii de asigurare a sustenabilității societății 
civile, prin intermediul mecanismelor publice și private de finanțare. Conferința a reunit peste 100 
de reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale, autoritățile publice centrale și locale, 
decidenți politici și profesioniști din sectorul de business. 
 
În cadrul celor trei sesiuni ale evenimentului, invitații speciali din România și din străinătate au 
împărtășit participanților opțiuni de finanțare și modalități de a construi punți de colaborare 
puternice între organizațiile non-profit, companii private și autorități publice locale. Scopul final 
a fost acela de a asigura finanțarea serviciilor și activităților non-profit realizate de organizațiile 
non-profit și sustenabilitatea sectorului neguvernamental per ansamblu. 
 
Sesiunea introductivă a conferinței a debutat cu o prezentare susținută de expertul internațional 
Luben Panov (consultant, European Center for Not-for-Profit Law), privind modelele și 
mecanismele de asigurare a sustenabilității financiare la nivel internațional, cu accent pe finanțări 
publice, filantropie și activități economice. Aceasta a fost urmată de informații și date statistice 
oferite de Ștefania Andersen (director operaţional FDSC), despre sustenabilitatea financiară a 
sectorul nonprofit din România: număr de organizații și indicatori economici, tipuri și surse de 
finanțare, accesibilitatea resurselor financiare, capacitatea ONG-urilor de a genera sau atrage 
resurse financiare. Subiectul mecanismelor publice de finanțare a fost deschis de Claudia Petrescu 
(coordonator cercetare CLNR), care a prezentat principalele probleme și provocări identificate în 
aplicarea mecanismelor de finanțare publică a activităților non-profit din România, pornind de la 
corelarea redusă între mecanismele de finanțare aplicate la nivel local și național, până la perioada 
foarte scurtă de implementare a proiectelor, cuantumul redus al finanțărilor acordate, birocrația 
ridicată și transparența scăzută a procesului de finanțare. Pentru remedierea acestor neajunsuri a 
fost formulată o serie de propuneri de politică publică. În încheierea sesiunii introductive, Mona 
Nicolici (manager departament sustenabilitate, OMV Petrom) a expus un model de finanțare privată 
a activităților nonprofit: programul “Țara lui Andrei”, motivația din spatele acestei inițiative și 
particularitățile acesteia. 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18042en.pdf?fbclid=IwAR2nXTpg5WB0TTbLKcNQgB0_P2tu2r784oxQgUAt20c39PMqBSkO-61xDVQ
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18042en.pdf?fbclid=IwAR2nXTpg5WB0TTbLKcNQgB0_P2tu2r784oxQgUAt20c39PMqBSkO-61xDVQ
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În partea a doua a conferinței au avut loc două ateliere de lucru paralele, unul dedicat modelelor 
de finanțare privată pentru organizațiile non-profit, iar celălalt având ca temă mecanismele de 
finanțare publică a activităților nonprofit. 
În cadrul primului atelier, discuțiile au pornit de la un model de finanțare pentru susținerea ONG-
urilor tinere în accesarea primelor granturi: tipuri de proiecte susținute, valoarea totală și medie 
a finanțării, domenii de intervenție. Modelul a fost prezentat de Andrei Coșuleanu (președinte, Act 
for Tomorrow). Atenția participanților a fost apoi captată de László Bodor (expert, Asociaţia pentru 
Relaţii Comunitare), care a oferit informații despre principalele mecanisme de finanțare din partea 
persoanelor fizice și a societăților comerciale: evoluții legislative ale mecanismelor 2% și 20%, date 
statistice despre implementarea acestora și propuneri de îmbunătățire, precum și strategii de 
peer-to-peer fundraising. Atelierul dedicat opțiunilor de finanțare privată s-au încheiat cu o 
prezentate susținută de Simona Elena Bartiș (coordonator proiecte, Fundația Civitas), urmată de o 
discuție despre mecanismul de crowdfunding, pornind de la definiția și caracteristicile acestuia și 
culminând cu dezbaterea celor mai bune strategii de utilizare a acestei modalități de atragere de 
fonduri. 
 
Lucrările celui de-al doilea atelier au fost deschise de prezentarea lui Ovidiu Alexandru Moldovan 
(Șef-serviciu, Primăria Cluj Napoca) privind modelul de finanțare publică la nivel local al Primăriei 
și Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca în baza Legii 350/2005: domenii de finanțare, etape 
și condiții de acordare a finanțărilor, precum și statistici privind finanțările acordate în perioada 
2011-2019.  Această intervenție a fost urmată de o prezentare, susținută de Roda Niță (expert 
politici publice, Centrul pentru Resurse Juridice) și o discuție cu privire la problemele identificate 
în implementarea Legii 350/2005 și recomandări de îmbunătățire a mecanismului general de 
granturi. De asemenea, în cadrul atelierului s-a discutat despre modalități de îmbunătățire a 
mecanismului de achiziții rezervate (prevăzut de art. 56 din Legea 98/2016 privind achizițiile 
publice) și a mecanismelor actuale de finanțare a serviciilor sociale, respectiv subvenționarea în 
baza Legii 34/1998 și contractarea potrivit Legii 98/2016. Discuția a fost ocazionată de prezentările 
susținute de Claudia Petrescu (CLNR) și Dana Chiriacescu (director, Federația Organizaţiilor 
Neguvernamentale pentru Servicii Sociale) privind problemele identificate în aplicarea acestor 
mecanisme și propunerile de optimizare. 
 
Sesiunea finală a conferinței a găzduit o dezbatere pe tema propunerilor de îmbunătățire a 
mecanismelor de finanțare nerambursabile („mecanisme de granturi”) din fonduri publice, 
formulate de CLNR și perfecționate în cadrul acestui eveniment. Discuția a fost inițiată de Octavian 
Rusu (Președinte CLNR), care a prezentat principalele recomandări, respectiv: instituirea unui 
mecanism unic de granturi, implementarea principiului multi-anualității în procesul de finanțare 
publică a activităților non-profit, organizarea selecție publice în anul anterior celui în care se 
acordă finanțarea, înființarea unor platforme online de anunțare și gestionare a finanțărilor 
publice, pentru creșterea gradului de transparență, alocarea unui procent din bugetul autorităților 
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finanțatoare pentru finanțarea activităților non-profit și o mai clară definire a noțiunii de activitate 
generatoare de profit. Propunerile avansate au fost discutate cu invitații speciali din cadrul acestei 
sesiuni: Mihai Cucu (consilier juridic, Ministerul Justiției), Magyar Lorand-Balint (deputat, UDMR), 
Claudiu Crăciun (DEMOS) și Raul Pop (PLUS), precum și cu ceilalți participanți la eveniment. Aceste 
recomandări vor fi, de asemenea transmise către mass-media și publicul larg prin intermediul unei 
scrisori deschise. 
 
Evenimentul a marcat finalul proiectului „Îmbunătățirea cadrului juridic privind finanțarea publică 
a organizațiilor neguvernamentale”, Cod: SMIS 111409, SIPOCA193 implementat de CLNR în 
perioada 20 iunie 2018- 20 decembrie 2019. 
 

 
................................................................................................................................. 
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Raport european „Generații @muncă Bariere și 
resurse ale diferitelor generații la locul de 

muncă” 
Una dintre principalele provocari ale societatilor europene este intregrarea lucratorilor in varsta 
pe piata muncii – pe de o parte pentru a putea sustine sistemul de pensii si de protectie sociala, 
iar dintr-o perspectiva mai larga, pentru a sustine coeziunea sociala, precum și sănătatea psihică 
și fizică a oamenilor care urmeaza sa intre intr-o noua etapa a vietii. 

Rata de angajabilitate a lucratorilor de +55 ani a crescut si continua sa creasca in Europa, toate 
eforturile fiind indreptate spre mentinerea lor cat mai mult timp pe piata muncii. Astfel, in 2008, 
rata de ocupare a fortei de munca pentru grupa de varsta 55-64 a fost de 45,5%, iar in 2016, de 
55,3% la nivelul UE. Cu toate acestea, ratele de ocupare a lucratorilor in varsta variaza in statele 
membre, de la 75,5% in Suedia, pana la 36,3% in Grecia. De asemenea, exista diferente 
semnificative intre sexe, femeile participand pe piata muncii in medie cu 4,9 ani mai putin decat 
barbatii (33,1 vs. 38,0 ani in 2016). (CE, 2017). 

 

Acesta este contextul în care a fost elaborat raportul european „Generatii @ munca – Bariere si 
resurse ale diferitelor generatii la locul de munca”. Bazat pe realitatile socio-economice din Cipru, 
Grecia, Italia, Romania si Spania și pe interviurile realizate cu lucrători vârstnici și manageri de 
resurse umane din cele cinci țări, raportul identifica avantajele și dezavantajele lucratorilor de 
55+ la locul de munca si face o serie de recomandari care le-ar putea imbunatati aportul si 
randamentul in cadrul organizatiilor moderne. 

Articolul poate fi citit integral aici: https://www.seniorul.ro/ 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.seniorul.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR10JbLDmfesaT-jv1B1uJtZVe_rF0jXwf--NB5P3F4SFphXqHO_H-q6C30&h=AT3jcNOkiGzMUqKp59GbyHRAwdiPDBDDF_ybHO3uNKt6hUra0E0XEBfck-i1B7Mr2C6OfHyhEZGZZLd5HwUkH1qV3KfLD_RbetOu2ZUMbcVankh2F9d0wcxmKwvfkDK3D9CYjwN62ASMZceL1wN07AI_-qxqjHKUoVP830P5PYQSt-qKWTY3csqpm_02lPIwj22zvVnQUQ4VsqsOfLN1VEKa9pFR-bzd9b8DdhkwLjDXHYregJo8uhNNKM0hyA0MuTodwoALxzROCOGGvSlm0R271lhQkk3bpXq-ty1YKcgFBo5Y4qdFZ6VTVxhvCY4UJfbXKryNcOpZvd1wtsJ8BsHSc7MqtjE1ssV625XN2oBPbdOST90iEU0P6VkkvRQFIbwVmwG9EL_0PR9tU0XvuhRpglQGBBVpQz6_vloEe0sbBCqUMDxswha62G6eOn9WkdM5yiyEcnHX-wM4hEGIuPTx13fAnVs7ulCXuPVCi3RRUGHkQ6HKNJS5UIhyf3qDhwBQPV6FgIlIV4KWscivIbJxEIRM6mVYP1tUuC5bVHYPq911_YB5nTnziM8gt_-f98m7Sz5bA9dIuDj8Tiu3_xP-7jUmLDXZrvkyEp2FLqaduzWfeJFIoW8jatllPo1emgqp
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Societatea civilă:factor activ de suport social 

pentru ameliorarea calității vieții persoanelor 

vârstnice 

Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice a publicat pe site un nou studiu care abordează tematica 
îmbătrânirii și a bătrâneții în România. „Societatea civilă: factor activ de suport social pentru 
ameliorarea calității vieții persoanelor vârstnice” pledează pentru o mai bună conștientizare de 
către cetățeni și stat a rolului benefic al societății civile în soluționarea problemelor cu care se 
confruntă persoanele în vârstă și pentru susținerea organizațiilor societății civile în dezvoltarea de 
servicii adresate acestor persoane. Nevoia de diversificare și dezvoltare a serviciilor este urgentă. 
În segmentul populației vârstnice din România se va înregistra o tendință de creștere de la 2,99 
milioane în 2017, la 5 milioane în 2050, iar în anul 2060 mai mult de o treime din populația țării 
noastre va avea peste 65 de ani. 

Societatea civilă din România, care ar trebui să devină sursa principală la care cetățenii apelează 
atunci când se simt neîndreptățiți, se află într-o situație dificilă din punct de vedere instituțional, 
financiar, și chiar de imagine, punctează studiul, iar acest lucru nu face decât să afecteze 
varietatea și calitatea serviciilor oferite, precum și rolul ei de liant între cetățeni și instituțiile 
publice. 

Sursa: https://www.cnpv.ro/ 

................................................................................................................................. 

Speranța de viața în România este printre cele 

mai scăzute din UE 

Speranţa de viaţă în România este printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană şi, deşi a crescut 
din anul 2000, rămâne cu aproape şase ani sub media UE, potrivit raportului Comisiei Europene 
privind sănătatea în UE, la capitolul dedicat României. 

Referitor la România raportul mai constată că mortalitatea evitabilă rămâne ridicată, cheltuielile 
în ceea ce priveşte sănătatea au atins un nivel minim istoric şi sunt mult sub nivelul celor din 
oricare altă ţară din UE, iar deficitul de forţă de muncă în domeniul sănătăţii rămâne critic. 

Factorii de risc comportamentali sunt larg răspândiţi şi constituie o ameninţare gravă la adresa 
sănătăţii populaţiei, alimentaţia deficitară şi lipsa activităţii fizice reprezentând o preocupare 
majoră, se arată în raport, care atrage atenţia că deşi rata obezităţii la adulţi este printre cele 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cnpv.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR0IdhUzAk95HAG2pWIDcB_Z9uZvoh7qvLMm0tyuBplfI53e7EIrGgrUfF0&h=AT0qz6uXGHLqSagb9BgwvgEdJIxLZ8askmbq6voxtn0g5W96Jgmxy59ReRWemGDQfKI34WZqIHmegRKL4_AiykK8lgbmVJTUoWxxorFduf5Y2vWocvRPDEnexLAda_Rv6UShbOM-XXJtwXAwRdQXgK16m1FB9Dv8z0u7M593TLy5xxwgmP-ftM9iRnux-1b1GbEfHqWQIOgXZQx3M8kgE3ii-WHIXVlaY75scrK4F_2ZmsFM-uzxqP6tneVw7vKKqsUzkM6eCMnJWh0kLcrOGaZpDpyXbcXy1i0EcwieMHQxpIR4KlOLaYp0knfKrFYrkxq41LZTeSYyY_87U_8PQvYpHj1biZFreZuI-r7tCUFr3cv84esnwCkN2VtZ50Q6ZJVRzSMI6P9yMxtVBLHqYSD8R6munNnHVyBxAylbm6STVsMYiq8krX9ZusSxxE-H-EU522jXGdKf5dWHjIr3Yod3txaLBINbhlzsbaNzcuB7OvMXAPCEd-uSJe1PISc3QI-jX8j2IVQOmngufrSkXkhANjQy84gjeqGJn792vP_Q15R8jT-QWJRljW-ax3BeDZ8pmYuIdafUzrainC95I2ZBAFfgmkaLdnGd5IFuejPk_QO-RJO5fZVkoEXmBakNwzTT


   

 
 
 

Programul Operațional Capacitate Administrativa, Competenta face diferenta! 
Axă prioritară 1 Administratie publica si sistem judiciar efeciente 
Obiectiv specific 1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează 
procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP  
Titlu proiect: Servicii sociale pentru fiecare varstnic – pachet de achizitii de servicii in fiecare comunitate 

Contract nr. 220/09.08.2018 

 

 

P
ag

e1
0

 

mai scăzute din UE, cea în rândul copiilor a crescut semnificativ în ultimii ani. Peste 30% dintre 
bărbaţi (şi numai 8% dintre femei) fumează, iar fumatul regulat în rândul adolescenţilor este, de 
asemenea, la un nivel ridicat. Şi consumul de alcool este ridicat: 50% dintre bărbaţi consumă 
excesiv alcool în mod regulat, arată CE, care semnalează că nu au existat iniţiative recente privind 
consumul de alcool. 

Mortalitatea evitabilă ridicată şi numărul mare de decese din cauze care pot fi tratate indică faptul 
că trebuie îmbunătăţit modul de abordare a factorilor de risc şi că ar trebui sporită eficacitatea 
serviciilor de asistenţă medicală. Speranţa de viaţă la naştere variază substanţial în funcţie de gen 
şi de educaţie. De exemplu, bărbaţii cu cel mai înalt nivel de educaţie trăiesc cu zece ani mai mult 
decât cei cu cel mai mic nivel de educaţie. 

În ceea ce priveşte cheltuielile alocate sănătăţii, acestea au atins un nivel minim istoric şi sunt 
mult sub nivelul celor din oricare altă ţară din UE, atât pe cap de locuitor, cât şi ca procent din 
PIB (5,2 % din PIB în 2017 faţă de media UE de 9,8 %), se arată în raportul CE, care subliniază că 
subfinanţarea sistemului subminează capacitatea României de a răspunde nevoilor actuale ale 
populaţiei. 

Cheltuielile, limitate, sunt direcţionate către spitale şi asistenţa medicală acordată în spitale, 
asistenţa primară şi comunitară fiind astfel în continuare subdezvoltate. Ineficienţa serviciilor de 
sănătate, inclusiv oferta excedentară de paturi de spital, subdezvoltarea chirurgiei ambulatorii şi 
integrarea deficitară a serviciilor de asistenţă accentuează această situaţie, detaliază raportul 
privind sănătatea din România. 

Cea mai mare parte a cheltuielilor din domeniul sănătăţii este finanţată din fonduri publice (79 %), 
însă cota cheltuielilor suportate "din buzunar" (aproximativ 20%) poate fi substanţială, în special 
pentru categoriile vulnerabile. Cea mai mare parte a cheltuielilor "din buzunar" se referă la 
produsele farmaceutice. Pe lângă costuri, distribuţia inegală a serviciilor medicale şi a lucrătorilor 
din domeniul sănătăţii ridică obstacole în calea accesului la îngrijire medicală, în special pentru 
cei care locuiesc în zonele rurale. Lacunele actuale în ceea ce priveşte acoperirea demografică pe 
care o au asigurările sociale de sănătate lasă, de asemenea, anumite grupuri expuse, cum ar fi 
persoanele fără carte de identitate (cu impact disproporţionat asupra populaţiei rome), persoanele 
fără venituri care nu sunt înregistrate în sistemul de prestaţii sociale sau cele din economia 
informală care nu îşi declară veniturile, se precizează în raport. 

Deficitul de forţă de muncă în domeniul sănătăţii rămâne critic, numărul de medici şi de asistente 
medicale fiind printre cele mai scăzute din Europa. În 2018, guvernul a abordat această problemă 
printr-o Ordonanţă de urgenţă care prevede creşteri salariale substanţiale şi rapide, în urma căreia 
salariile medicilor rezidenţi din spitalele publice au crescut de peste două ori. Ordonanţa a fost 
adoptată ca urmare a unor proteste şi se speră că o mai bună remunerare va contribui la păstrarea 
personalului medical şi la reducerea emigraţiei. 

Raportul CE arată totodată că sistemul de sănătate din România se confruntă şi cu probleme de 
guvernanţă. Nu există o evaluare sistematică a performanţelor şi, în general, nu există 
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transparenţă. S-au făcut schimbări frecvente în structurile de conducere, cu peste 12 miniştri ai 
sănătăţii în zece ani, precum şi schimbări frecvente de management la Casa Naţională de Asigurări 
de Sănătate. Toate acestea subminează stabilitatea, coordonarea şi progresul reformelor, 
concluzionează raportul. 

Sursa: agerpres.ro 
................................................................................................................................. 

Soluții pentru a asigura pacienților acces cât 

mai facil la servicii medicale 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Vasile Ciurchea, a declarat, luni 11 
noiembrie, la o întâlnire cu reprezentanţii medicilor de familie, că trebuie găsite soluţii pentru a 
asigura pacienţilor "un acces cât mai facil la servicii medicale", iar, acolo unde este posibil, acestea 
să fie acordate în medicina primară, fără ca pacienţii "să mai fie plimbaţi pe drumuri de la un 
medic la altul". 

"Trebuie sa găsim soluţii pentru a asigura pacienţilor un acces cât mai facil la servicii medicale şi, 
acolo unde este posibil, să le acordăm aceste servicii în medicina primară, fără să îi mai plimbăm 
pe drumuri de la un medic la altul. Bineînţeles, trebuie să identificăm metode de simplificare care 
să nu afecteze calitatea actului medical. Aceste metode vor aduce, cu siguranţă, şi economii în 
sistem, care vor fi utilizate tot pentru pacienţi", a declarat Vasile Ciurchea, citat într-un comunicat 
de presă. 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi reprezentanţii medicilor de familie au 
dezbătut luni proiectul normelor de aplicare a Contractului-cadru pe anii 2020 - 2023. 

"În perioada următoare, la CNAS au loc întâlniri cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale 
reprezentative din domeniul medical pentru discutarea proiectului normelor metodologice de 
aplicare a Contractului-cadru care va reglementa condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
pentru următorii 4 ani. Astăzi, începând cu ora 9,30, au avut loc consultările cu reprezentanţii 
medicilor de familie, în cadrul cărora s-a dezbătut o serie de propuneri ale acestora. Unele 
propuneri au fost agreate sau au fost eliminate de comun acord", afirmă sursa citată. 

Preşedintele CNAS a propus o nouă întâlnire cu reprezentanţii medicilor de familie, la care să 
participe şi reprezentanţi ai celorlalte specialităţi medicale, în cadrul căreia să poată fi 
identificată "o arie mai largă" de servicii medicale care să poată fi acordate pacienţilor în medicina 
primară. 

Sursa: agerpres.ro 
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7 ani de servicii sociale pentru seniorii din 

Sectorul 6 

În data de 7 noiembrie 2019, Primaria Sector 6 a aniversat şapte ani de când şi-a deschis porţile 
Clubul Seniorilor "Mihai Eminescu", primul club dedicat persoanelor vârstnice din Sectorul 6. 
Aniversarea a fost marcată printr-o expoziţie de fotografie realizată chiar de către seniori, dar şi 
printr-un recital de poezii. 

"Seniorii comunităţii sunt una dintre resursele noastre cele mai importante, pentru care avem un 
deosebit respect şi pe care ne dorim să îi punem mereu în valoare. Din acest motiv sunt fericit că 
acest proiect, dedicat 100% lor, are viaţă lungă şi plină de satisfacţii pentru întreaga comunitate", 
a declarat Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6. 

Întregul eveniment aniversar a fost încununat de un frumos moment artistic, în care Corul 
Seniorilor, sub îndrumarea coordonatorului Alexandru Allen, a cântat "La mulţi ani" împreună cu 
toţi seniorii prezenţi la acţiune. 

Proiectul Cluburilor Seniorilor a luat naştere în anul 2012, din dorinţa Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 de a oferi posibilitatea vârstnicilor din sector de a 
comunica, socializa, de a se implica în viaţa comunităţii, de a se simţi utili şi de a avea o viaţă 
socială activă. În prezent, şase Cluburi de Seniori sunt disponibile pentru persoanele de vârsta a 
treia, răspândite pe suprafaţa sectorului în cele trei cartiere, după cum urmează: două cluburi în 
Militari, un club în Crângaşi-Giuleşti şi în trei cluburi în Drumul Taberei. 

La nivelul fiecărui club, seniorii beneficiază de ateliere de lucru manual, activităţi de voluntariat 
şi recreativ-distractive, de petrecere a zilelor de naştere şi onomastice ale membrilor clubului, 
deprinderi de noi abilităţi, precum şi de servicii de consiliere psiho-socială individuală şi de grup, 
în vederea resocializării şi reactivării vârstnicilor care prezintă risc de tulburări psiho-emoţionale, 
de marginalizare sau autoexcludere socială. 

Activităţile desfăşurate în cadrul cluburilor seniorilor pun accent pe conştientizarea abordării 
problematicii complexe a persoanei în vârstă, precum şi pe îmbunătăţirea calităţii vieţii 
persoanelor vârstnice, fiind înfiinţate o trupă de teatru de seniori, dar şi un cor de muzică, proiecte 
ce demonstrează că arta nu are vârstă. 

Până în prezent, peste 1500 de persoane vârstnice au beneficiat de acest proiect. Cei interesaţi să 
participe la activităţile clubului trebuie să domicilieze în sectorul 6, să aibă vârsta legală de 
pensionare, conform legii şi să nu sufere de boli contagioase sau psihice care pot afecta 
integritatea celorlalte persoane care fac parte din grup. 
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Cele şase cluburi din comunitate sunt: 

- Clubul Seniorilor "Mihai Eminescu", situat în Calea Plevnei nr. 234, are o capacitate zilnică de 100 
locuri, având în prezent 307 de beneficiari înscrişi în program; 

- Clubul Seniorilor "Ioan Slavici", situat în strada Prelungirea Ghencea nr. 28, bloc C5, parter, are 
o capacitate zilnică de 50 locuri si 99 de beneficiari înscrişi în program; 

- Clubul Seniorilor "Liviu Rebreanu", situat în strada Murguţa nr. 2, bloc nr. 7, parter, are o 
capacitate zilnică de 50 locuri; avand in prezent 58 de beneficiari înscrişi în program; 

- Clubul Seniorilor "Mihail Sadoveanu", situat în bulevardul Timişoara nr. 73, bloc C12, parter, are 
o capacitate zilnică de 50 locuri si 69 de beneficiari înscrişi în program; 

- Clubul Seniorilor "Marin Preda", situat în bulevardul Bd. Uverturii, nr.89, bl. P16, parter, are o 
capacitate zilnică de 50 locuri; având în prezent 45 de beneficiari înscrişi în program; 

- Clubul Seniorilor "Ion Luca Caragiale", situat în strada Sg. Lăţea Gheorghe nr. 8, bloc C 52 parter, 
are o capacitate zilnică de 50 locuri si 50 de beneficiari înscrişi în program. 

Sursa: https://www.primarie6.ro/ 

 
................................................................................................................................. 

Peste 100.000 de copii și vârstnici au acces la 

apă caldă în urma donației Ariston Thermo 

https://www.primarie6.ro/?fbclid=IwAR2TRoqrjYuAfNX-4u--eG0EIANDTSHohQ9hGdRkjPXIki9Ve441hM3P2nQ
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Ariston Thermo România, liderul pieței locale de centrale termice și boilere electrice, a donat în 

ultimii doi ani peste o mie de echipamente de încălzire a apei către 620 de instituții de învățământ, 

cămine de bătrâni și centre medicale din țară, oferind astfel acces la apă caldă pentru 112.000 de 

persoane. 

Ariston Comfort Challenge reprezintă prima campanie globală, prin care grupul Ariston și-a propus 
să ducă confortul în locurile în care acesta pare imposibil de atins. Pe plan local, proiectul este în 
al doilea an de desfășurare și se bucură de sprijinul Crucii Roșii Române. În 2019, Ariston a donat 
644 de boilere electrice de ultimă generație către 371 de instituții din întreaga țară, de care 
beneficiază peste 80.000 de copii și vârstnici. Anul trecut, peste 400 de boilere au fost donate 
către 250 de instituții de învățământ, cămine de bătrâni și centre medicale, în care se regăseau 
32.000 de persoane. 
 
„Accesul continuu la apă caldă reprezintă încă un deziderat în România, o parte însemnată din 
populaţie plasându-se, din acest punct de vedere, sub standardele moderne. Alături de partenerii 
noștri de la Crucea Roșie, am continuat și în acest an să sprijinim cu boilere de ultimă generație 
comunitățile vulnerabile din țară, precum copiii și vârstnicii. Suntem mândri că până în prezent 
am reușit să ajutăm peste 112.000 de români să trăiască în condiții mai bune, iar misiunea noastră 
nu se va opri aici”, a declarat Cătălin Drăguleanu, Country Manager Ariston Thermo România. 
  
Inițiativa Ariston are loc în contextul în care România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în 
ceea ce privește accesul populației la apă curentă în propria locuință, potrivit statisticilor Eurostat. 
Mai exact: 27 % dintre români locuiesc într-o gospodărie care nu dispune de baie, duș sau toaletă 
cu apă curentă, față de o medie de 2% la nivelul Uniunii. 

Cele peste 640 de boilere donate de Ariston în acest an au fost distribuite în 26 județe, nivelul de 
necesitate fiind mai pronunțat în Călărași, Giurgiu, Mehedinți și Arad. De exemplu, în Călărași au 
fost identificate peste 30 de gradinițe și școli fără acces la apă, numărul de beneficiari după ce au 
fost montate 67 de boilere ridicându-se la peste 7.600 de persoane. În Giurgiu, 20 de școli și 
grădinițe din mediul rural nu aveau acces la apă caldă, iar prin montarea a 54 de boilere electrice, 
peste 4.300 de persoane se bucură acum de condiții mai bune.  

În cadrul campaniei umanitare Ariston Comfort Challenge 2019, derulată împreună cu Crucea Roșie 
și Salvamont, Ariston a donat echipamente termice cu o valoare totală de piață de 340.000 de lei. 

Pentru a atrage atenția asupra faptului că pentru milioane de români accesul la apă caldă 
reprezintă un lux, Elisabeta Lipă, cvintuplă campioană olimpică la canotaj și președinte al 

https://www.ariston.com/ro-ro/ariston-comfort-challenge/
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Federației Române de Canotaj, s-a alăturat campaniei în acest an. Inițiativa se bucură și de 
sprijinul alpinistului Alex Găvan, în timp ce parteneriatul cu Salvamont este susținut de sportivul 
de anduranță Andrei Roșu, ambii alăturându-se pentru al doilea an consecutiv misiunii Comfort 
Challenge. 

Cu toții și-au asumat experimentarea unei situații inconfortabile, pentru a demonstra faptul că 
ceea ce pentru unii este doar o provocare, pentru prea mulți români este o rutină zilnică. De 
asemenea, prezentatorii TV Adela Popescu și Cabral Ibacka au susținut direct campania de donație 
prin implicarea în mod activ alături de echipele Ariston și Crucea Roșie. 

Pe lângă donația o mie de boilere electrice oferită de Ariston, persoanele care vor să sprijine 
comunitățile ce au nevoie de ajutor, o pot face direct pe site-ul Crucii Roșii. Sumele strânse vor fi 
folosite pentru reabilitarea grupurilor sanitare ale instituțiilor care se află într-o avansată stare de 
degradare. 

Mai mult aici: romaniapozitiva.ro 

................................................................................................................................. 

Alte Noutăți... 

 Conform unui comunicat publicat la sfârșitul săptămânii trecute, AM POCU a transmis 

Autorităţii de Certificare, din Ministerul Finanţelor Publice, o nouă declarație de cheltuieli 

pentru rambursarea a 100 milioane euro. Valoarea totală a sumei ce urmează să fie plătită 

României, prin POCU, ajunge astfel la 1,03 miliarde euro, reprezentând aprox. 23,5% din 

alocare. Sumele reprezintă cheltuieli eligibile efectuate din fonduri europene în cadrul 

proiectelor implementate prin POCU. Informații aici.  

 AM POCU pune la dispoziție Manualul Beneficiarului într-o formă mai prietenoasă și poate fi 

descărcat aici. 

 AM POR a publicat Ghidul de bune practici în domeniul achizițiilor derulate de către 

beneficiari. 

https://clnr.us20.list-manage.com/track/click?u=d70506219f3b43335fa592575&id=344af5ebfb&e=edc4e641df
https://clnr.us20.list-manage.com/track/click?u=d70506219f3b43335fa592575&id=e356463d77&e=edc4e641df
https://clnr.us20.list-manage.com/track/click?u=d70506219f3b43335fa592575&id=a3165925c4&e=edc4e641df
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 FRDS prelungește depunerea proiectelor pe apelurile ,,Dezvoltare locală”  și ,,Creșterea 

incluziunii și abilitarea romilor”. Detalii aici.   

 Fundația Motivation România anunță lansarea aplicației mobile MotiActiv, dedicată 

persoanelor care folosesc scaune rulante, membrilor familiilor acestora și altor profesioniști 

din domeniul dizabilității. Aplicația transmite săptămânal informații despre un stil de viață 

activ și sănătos în scaun rulant. MotiActiv poate fi descărcată gratuit din Google Play, 

urmând link-ul http://bit.ly/MotiActiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clnr.us20.list-manage.com/track/click?u=d70506219f3b43335fa592575&id=d779a376b0&e=edc4e641df
https://clnr.us20.list-manage.com/track/click?u=d70506219f3b43335fa592575&id=442353d81b&e=edc4e641df
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Dacă nu mai doriți să primiți informații din partea Asociației Four Change, vă rugam să trimiteți un reply 

la adresa de e-mail office@4change.ro cu titlul Dezabonare. Vă mulțumim! 
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