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Mai 2019 

Newsletter nr 9 

 

Masa rotunda la Bucuresti pentru prezentarea pachetului de documente privind achizitia de servicii 

sociale destinate persoanelor varstnice 

Fundatia de Sprijin Comunitar impreuna cu partenerii sai - Asociatia Four Change si Universitatea Danubius 

Galati - a organizat marti 28 mai 2019, incepand cu ora 13.30 la sediul Directiei Generale de Asistenta 

Sociala si Protectia Copilului Sector 1 Bucuresti, masa rotunda cu tema „Varstnicul – o resursa sau o 

povara?”.  

 

Scopul intalnirii a fost acela de a prezenta si dezbate o propunere de pachet legislativ tertiar – ca solutie 

pentru contractarea de servicii sociale destinate persoanelor varstnice, in vederea dezvoltarii unui sistem 

national de servicii sociale dedicat persoanelor varstnice, disponibil in orice comunitate si adaptat nevoilor 

reale ale beneficiarilor. 
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Masa rotunda la Bucuresti pentru prezentarea 
pachetului de documente privind achizitia de 

servicii sociale destinate persoanelor varstnice 
 
Fundatia de Sprijin Comunitar impreuna cu partenerii sai - Asociatia Four Change si Universitatea Danubius 

Galati - a organizat marti 28 mai 2019, incepand cu ora 13.30 la sediul Directiei Generale de Asistenta 

Sociala si Protectia Copilului Sector 1 Bucuresti, masa rotunda cu tema „Varstnicul – o resursa sau 

o povara?”.  

 

Evenimentul a avut loc in cadrul proiectului Servicii sociale pentru fiecare varstnic – pachet de achizitii de 

servicii in fiecare comunitate, cofinantat din Fondul Social European, Programul Operational Capacitate 

Administrativă 2014 – 2020.  

Scopul intalnirii a fost acela de a prezenta si dezbate o propunere de pachet legislativ tertiar – ca solutie 

pentru contractarea de servicii sociale destinate persoanelor varstnice, in vederea dezvoltarii unui sistem 

national de servicii sociale dedicat persoanelor varstnice, disponibil in orice comunitate si adaptat nevoilor 

reale ale beneficiarilor.  

In cadrul  mesei rotunde a  fost prezentata o analiza privind situatia achizitiilor de servicii sociale destinate 

persoanelor varstnice si au fost analizate cele 4 pachete de documente  privind achizitia de servicii sociale 

pentru persoanele varstnice, respectiv: achizitia de servicii de ingrijire la domiciliu, servicii rezidentiale, 

centre de zi si cantine sociale, elaborate in cadrul proiectului.  

Totodata, au fost prezentate studii de caz ale diferitilor furnizori de servicii dedicate persoanelor varstnice, 

iar tematicile privind dezvoltarea durabila si egalitatea de sanse au fost abordate din perspectiva serviciilor 

sociale.  

Dintre subiectele abordate in agenda si speakeri:  

- Punct de vedere al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale cu privire la achizitia de servicii sociale 

(Rusandru Olivia – Manager Public Principal DPSS si Alexandra Nemes – Consilier superior Directia 

Servicii Sociale, Incluziune Sociala). 

- Perspectiva ANAP asupra achizitiilor de servicii sociale (Miruna Bohaltea – Expert achizitii, Consilier 

pentru afaceri europene). 

- Recomandari privind achizitiile de servicii sociale in Romania (Diana Chiriacescu, Director Executiv 

FONSS). 
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- Model de buna practica in achizitii servicii rezidentiale al FSC Bacau (Gabriela Achihai, Presedinte 

Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau). 

- Prezentarea pachetului legislativ tertiar – solutie pentru contractarea de servicii sociale destinat 

persoanelor varstnice (Adrian Vatamaniuc, Expert achizitii; Mariana Oancea, Expert servicii sociale 

Asociatia Four Change). 

Idei desprinse pe parcursul intalnirii: 

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale  isi doreste sa gaseasca solutii pentru consolidarea serviciilor 

sociale, in prezent avand in derulare un proiect care isi propune crearea a 139 de echipe interventie 

integrate in 139 de comunitati identificate ca fiind cele mai marginalizate. 

- Importanta existentei unei proceduri de achizitii servicii sociale autorizate de ANAP, ca punct de 

pornire. Aceasta poate ajuta la rafinarea elementelor din caietul de sarcini propus pentru a face 

procedura accesibila.  

- Un act normativ va aduce mai multa structura si coerenta pentru achizitii transparente si 

competitive. 

- Nevoia ca sistemul pentru achizitionarea acestui tip de servicii sa fie mai flexibil, avand in vedere 

ca serviciile sociale sunt indreptate catre oameni si nevoile lor. 

- Necesitatea existentei unui standard si a unor surse stabilile si predictibile de finantare. 

- In domeniul serviciilor sociale vorbim de o forta de munca redusa, fiind necesara identificarea si a 

altor persoane resursa. 

Printre cei prezenti mentionam reprezentanti ai: Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, DGASPC sector 1, 

Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, DGASPC sector 6, Asociatia Habilitas, 

DGASPC sector 4, Fundatia Umanitara Agape, DGASPC sector 1, Asociatia Niciodata Singur, Asociatia 

Nationala pentru Achizitii Publice, Crucea Alb Galbena, Complexul Multifunctional Caraiman, Asociatia Carp 

Omenia, DGASPC sector 5, Fundatia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, Centrul Sfantul Nectarie. 

Evenimentul este primul dintr-o serie de 5 mese rotunde locale cu reprezentantii ONG-urilor si autoritatilor, 

in vederea prezentarii pachetului de documente privind achizitia de servicii sociale destinate persoanelor 

varstnice, cu scopul de a dezbate si valida cele 4 pachete de documente legislative tertiare in domeniul 

achizitiei publice de servicii sociale si de a aduce in atentia comunitatilor locale, problematica persoanelor 

varstnice, serviciile dedicate acestora si posibilitatile de finantare pentru dezvoltarea serviciilor. 
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................................................................................................................................. 

 
Conferință de lansare: raport public privind 

promovarea achizițiilor rezervate și 
stimularea integrării persoanelor vulnerabile 

pe piața muncii 
 

Asociația Centrul pentru Legislație Non-profit (CLNR) organizeaza Conferința de lansare a Raportului 

public privind promovarea achizițiilor rezervate, vineri, 31 mai 2019, începând cu orele 10.00, la sediul 

Romanian-American Foundation, din str. Gina Patrichi nr. 6, București. Acest Raport public reprezintă o 

continuare a demersurilor întreprinse de CNLR pentru încurajarea achizițiilor rezervate, în baza art. 56 și 

art. 111-112 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în vederea promovării incluziunii sociale prin 

stimularea integrării persoanelor vulnerabile pe piața muncii. 

Raportul public propune modificarea legislației actuale astfel încât să fie încurajată realizarea de achiziții 

sociale, stimulând dezvoltarea pieței de furnizori de servicii sociale și asigurând o competiție onestă între 

aceștia și crescând impactul social al incluziunii persoanelor vulnerabile pe piața muncii. 

 

Rezultatele factuale ale Raportului public sunt: 

 Informarea autorităților publice locale și centrale despre importanța contractelor rezervate 

pentru incluziunea socio-profesională a persoanelor vulnerabile. Impactul social al acestor 
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contracte rezervate este foarte important întrucât în aceste unități protejate/întreprinderi sociale 

de inserție persoanele vulnerabile (persoane cu dizabilități fizice sau psihice, tineri post-

instituționalizați, foști deținuți, persoane fără adăpost, victime ale violenței etc) nu au doar un loc 

de muncă stabil, ci primesc și servicii sociale de sprijin. În același timp, se reduc beneficiile sociale 

acordate acestor persoane de către autoritățile publice. 

 Stimularea autorităților publice să aloce un procent de 5% din totalul achizițiilor publice anuale 

pentru achiziții pe contracte rezervate. În acest fel se va crea o piață pentru produsele și serviciile 

unităților protejate/întreprinderilor sociale de inserție, care la rândul lor vor putea angaja mai 

multe persoane vulnerabile sau menține locurile de muncă actuale ale persoanelor vulnerabile și le 

vor putea oferi acestora și servicii sociale de suport. 

 Realizarea unui ghid dedicat instituțiilor publice cu instrucțiuni clare despre cum să realizeze 

achiziții pe contracte rezervate. 

 Stimularea contractării de servicii sociale, culturale, de sănătate prin achiziții rezervate, 

deoarece în acest moment finanțarea publică a serviciilor sociale realizate de către ONG-uri este 

destul de redusă la nivel național și a dus la încetarea activității unor astfel de organizații. 

Evenimentul va reuni reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice cu atribuții în domeniu, ai 

autorităților publice locale din Municipiul București și ai ONG-urilor cu activitate în domeniul reglementării 

finanțării activităţilor nonprofit, precum și ONG-uri furnizoare de servicii sociale. 

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

Ajutor de minimis pentru centre rezidențiale 
pentru persoane vârstnice  

 

În 25.03.2019, Guvernul a adoptat un Memorandum privind instituirea schemei de ajutor de minimis pentru 

finanţarea Programului "Ana Aslan - gROwth, rezidenţe pentru vârstnici". 

Scopul acestui program guvernamental este încurajarea construcţiei de centre private rezidenţiale şi 

dezvoltarea serviciilor de îngrijire necesare persoanelor vârstnice dependente ori a celor cărora familia nu 

le poate asigura îngrijirea. 

Susţinerea financiară constă în acordarea unui ajutor nerambursabil de până la 500.000 de euro, pentru 

construcţia, reabilitarea şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea de rezidenţe pentru persoanele 

vârstnice. 

Acesta va fi plătit la terminarea lucrărilor şi după obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie de la 

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, diferenţiat în funcţie de localizarea rezidenţei, după cum urmează: -
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până la 50% dacă rezidenţa se afla într-o localitate din primele 10 judeţe după nivelul de dezvoltare 

regională; 

-până la 75% dacă rezidenţa se afla într-o localitate din următoarele 10 judeţe după nivelul de dezvoltare 

regională; 

-până la 100% dacă rezidenţa se afla într-o localitate din ultimele 20 de judeţe după nivelul de dezvoltare 

regională; 

Schema de ajutor de minimis se derulează până la 31 decembrie 2020, cu posibilitatea de prelungire. 

Bugetul estimat al măsurii pentru perioada 2019-2020 este de 4 miliarde de lei, din care 2 miliarde lei în 

anul 2019, sume incluse în bugetul pentru acest an sub formă de credite de angajament. 

Pot aplica pentru acordarea acestui ajutor de stat persoane juridice de drept privat, inclusiv organizaţii 

neguvernamentale, fundaţii şi/sau grupuri fiscale, aşa cum sunt prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, care vor realiza construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea centrelor rezidenţiale cu 

standarde adecvate de locuire şi îngrijire a persoanelor vârstnice. 

Numărul total de beneficiari este de circa 2000 de societăţi.Vor putea fi eligibile atât cheltuielile de 

construcţie, reabilitare, amenajare şi dotare, cât şi cele pentru asigurarea utilităţilor necesare, respectiv: 

alimentare cu apă şi gaze naturale, canalizare, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii. 

Centrele rezidenţiale pentru vârstnici trebuie să îndeplinească o serie de standarde de capacitate şi condiţii 

de locuire, între care: 

-să ofere condiţii de cazare adaptate atât persoanelor singure, cât şi pentru 2 sau 3 persoane (garsoniere 

sau apartamente), asigurându-se 25 mp/persoană. 

-pentru persoanele vârstnice cu probleme medicale, personalul însoţitor se va asigura de către rezidenţă, 

dacă personalul medical consideră că este oportun; 

-construcţiile vor avea maxim un etaj, dacă nu au lift, pentru a facilita deplasarea locatarilor şi a 

personalului medical şi de asistentă; 

-se va asigura un spaţiu suficient pentru personalul medical, inclusiv cu minim de dotare cu echipament 

medical, precum şi spaţii de recreere. 

Destinaţia investiţiei în centre rezidenţiale pentru persoanele vârstnice dependente va fi menţinută cel 

puţin 10 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare, în caz contrar investitorul va rambursa suma 

obţinută ca ajutor de minimis. 

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză este furnizorul, iniţiatorul şi administratorul schemei de ajutor 

de minimis.Pentru intrarea în aplicare a acestui Program, urmează să fie adoptată o Hotărâre de Guvern, 

ce va include reglementări detaliate în acest sens. 
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Un milion de lei pentru organizațiile 
acreditate care desfășoară activități de 

asistență socială în Covasna 
 

Prin instituţia socială judeţeană din subordinea sa, Consiliul Judeţean (CJ) Covasna oferă fonduri 

nerambursabile de un milion de lei pentru ONG-uri - s-a anunţat luni, în cadrul sesiunii executive care a 

avut loc în camera memorială amenajată la Casa Familială Szentkereszty Stephanie din Târgu Secuiesc. 

 

Prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASP) Covasna, CJ Covasna acordă sprijin 

pentru serviciile de îngrijire la domiciliu a bolnavilor şi a persoanelor vârstnice, precum şi pentru susţinerea 

centrelor de zi destinate copiilor şi persoanelor cu dizabilităţi. La nivelul judeţului, personalul ONG-urilor 

şi al organizaţiilor bisericeşti îngrijeşte zilnic 1500 de persoane vârstnice sau pacienţi nevoiaşi. 

 

"Experienţa din ultimii 12 ani arată că responsabilităţile în reţeaua de securitate socială au crescut, 

serviciile s-au extins, persoanele nevoiaşe şi centrele de zi sunt din ce în ce mai numeroşi. Acestea din urmă 

reprezintă, dincolo de aspectul social, şi o problemă de educare şi integrare socială. În calitate de 

administraţie publică judeţeană, în ultimii ani am mărit consistent fondurile nerambursabile alocate 

organizaţiilor societăţii civile, acreditate care desfăşoară activităţi de asistenţă socială. În timp ce în 2007 

s-a alocat 110.000 lei în acest scop, anul acesta am reuşit să mărim suma la un milion de lei. Acest lucru se 

datorează şi faptului că gestionăm mai bine banii publici, decât guvernul de la Bucureşti" - a afirmat 

preşedintele CJ Covasna, Tamas Sandor. Acesta a adăugat că îngrijirea socială reprezintă o prioritate pentru 

administraţia publică judeţeană. 

 

Pentru stirea completa vezi: Consiliul județean Covasna 

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

Guvernul va adopta programul  

„o Comună, o ambulanță” 
 

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că, în şedinţa de Guvern de joi 23.05.2019, vor fi adoptate două acte 

normative în domeniul Sănătăţii: programul ''O comună, o ambulanţă'' şi o serie de reglementări privind 

organizarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei medicale comunitare. 
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"O măsură pe care o luăm astăzi pentru sprijinirea comunităţilor locale este programul O comună, o 

ambulanţă, prin care asigurăm servicii medicale de urgenţă în toate localităţile României. Adoptăm un 

mecanism de sprijin, prin care medicii de familie vor primi finanţare să achiziţioneze şi să doteze o 

ambulanţă pentru urgenţe. Este vorba despre o schemă de ajutor de până la 200.000 de euro pentru fiecare 

beneficiar, banii pot fi folosiţi atât pentru achiziţia şi dotarea ambulanţelor, cât şi pentru cheltuieli de 

întreţinere, plata salariilor şi pentru dotarea cabinetelor medicale. Programul se va aplica în perioada 2019 

- 2020 şi va avea un buget total de 2,5 miliarde lei", a declarat premierul Viorica Dăncilă, la începutul 

şedinţei de Guvern. 

 

Ea a adăugat că pentru a veni în sprijinul asistenţei medicale comunitare vor fi adoptate reglementări 

detaliate privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea acestei activităţi. 

 

"Este important să asigurăm furnizarea acestor servicii în mod integrat cu cele de asistenţă socială şi 

prevenirea abandonului şcolar. Astfel, oferim accesul la servicii sociale unui număr mare de persoane 

vulnerabile din comunităţile rurale sărace. În plus, România va putea beneficia de oportunităţile de 

finanţare din fonduri europene în valoare de 355 milioane de euro", a arătat premierul. 

 

Sursa: agerpres.ro 

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

 

Primăria Capitalei acordă finanțare 

nerambursabilă în domeniul social, între 

200.000 lei și 480.000 lei pe proiect 

 
DGASMB a lansat sesiunea de selecţie publică de proiecte, cu termen limită de depunere: 18 iunie, ora 

16.30. 

Primăria Capitalei, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială, a lansat sesiunea de selecţie publică de 

proiecte cu finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului Bucureşti pentru activităţi 

nonprofit de interes local, în vederea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale adresate grupurilor 

vulnerabile dezavantajate social, pentru anul 2019. 

Programul de finanţare din acest an prevede o singură sesiune de selecţie a proiectelor. Suma totală alocată 

pentru anul 2019 este de 6.000.000 de lei. Regulamentul privind finanţările nerambursabile de la bugetul 

local a fost aprobat încă din anul 2018, prin HCGMB nr.274/2018. 
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Cererile de finanţare se depun la Registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bucureşti, cu sediul în Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, Bucureşti; data limită de depunere este 

18.06.2019 orele 16:30. 

 

Solicitanţii care pot participa la procedura de atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă sunt 

persoanele juridice fără scop patrimonial - asociaţii şi fundaţii - sau culte religioase recunoscute conform 

legii, care sunt acreditate şi, după caz, licenţiate ca furnizori de servicii sociale, în conformitate cu 

prevederile legislaţiei în domeniu. Una dintre condiţiile de participare la selecţie este ca durata de 

implementare a activităţilor proiectului (perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi 

data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului) să nu depăşească data de 15.12.2019. 

 

Alte cerinţe, condiţii de participare şi detalii, inclusiv tipurile de activităţi eligibile, sunt prezentate în 

Ghidul solicitantului şi documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, disponibile online, pe site-

ul instituţiei https://dgas.ro/selectia-publica-de-proiecte-cu-finantare-nerambursabila-2019, sau la sediul 

DGASMB, alături de o serie de alte documente pe acest subiect. 

 

Selecţia şi evaluarea cererilor de finanţare depuse, va fi realizată de Comisia de evaluare în perioada 

19.06.2019 - 25.06.2019. Este prevăzut, totodată, un termen de 3 zile de la primirea scrisorii de informare 

pentru cererile de finanţare respinse, pentru formularea de contestaţii. Acestea se soluţionează de către 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor constituită la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti. 

 

Sumele care se acordă pe fiecare proiect în parte depind de categoria proiectului, astfel: 

 - Maxim 480.000 lei pentru fiecare proiect de tip I (buget total alocat în valoare de 4.800.000 lei) 

 - Maxim 200.000 lei pentru fiecare proiect de tip II (buget total alocat în valoare de 600.000 lei) 

 - Maxim 200.000 lei pentru fiecare proiect de tip II (buget total alocat în valoare de 600.000 lei) 

 

Categorii de proiecte: 

 Proiecte sociale de tip  

* sectorul neguvernamental în vederea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale adresate grupurilor 

vulnerabile, dezavantajate social. 

 

Conform Strategiei Locale privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei în Municipiul Bucureşti 2017 - 

2021 beneficiarii programelor de asistenţă socială, din municipiul Bucureşti sunt: copiii aflaţi în dificultate; 

tinerii aflaţi în situaţie de risc/ Tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului; persoane adulte în 

situaţii de vulnerabilitate (persoane cu dizabilităţi, consumatorii de droguri, persoanele care au executat o 

pedeapsă privativă de libertate, victimele violenţei în familie, victimele traficului de persoane, persoane 
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adulte fără adăpost, persoane şi familii cu risc de excluziune socială inclusiv persoanele de etnie romă 

/situaţii de urgenţă, refugiaţi / imigranţi); persoanele vârstnice. 

* incluziunea socială a persoanelor supuse riscului marginalizăriiProiecte sociale de tip II 

* efectuarea de studii, cercetări, prognoze în domeniul social. 

Proiect social tip III 

* respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor din grupurile vulnerabile; 

 * prevenirea şi combaterea discriminării; 

 * egalizarea şanselor pentru persoanele din grupurile vulnerabile; 

 * reinserţia pe piaţa forţei de muncă; 

 * solidaritatea socială, responsabilizarea societăţii civile 

Ghidul solicitantului prezintă exemplificări cu caracter orientativ pentru fiecare categorie de proiecte în 

parte. 

Pe parcursul implementării proiectelor, beneficiarii finanţării au obligaţia de a întocmi şi prezenta o serie 

de rapoarte (precizate, de asemenea, în Ghidul solicitantului). 

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

Problemele persoanelor vârstnice dezbătute la 

Congresul Național al Federației Pensionarilor 

“Omenia” 
 

Federaţia Naţională "Omenia" a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România a organizat, vineri 

10 mai 2019, Congresul Naţional care reuneşte reprezentanţii celor 129 de case de ajutor reciproc ale 

pensionarilor membre ale Federaţiei, care însumează peste 1,4 milioane de membri. 

Excluziunea financiară a vârstnicilor, ca şi izolarea, asistenţa socială şi cea medicală sunt principale 

subiecte aflate pe ordinea de zi a lucrărilor Congresului Naţional al Federaţiei "Omenia", potrivit unui 

comunicat al organizaţiei. 

Federaţia Naţională "Omenia" este membră din anul 2014 a AGE Platform Europe, reţea cu peste 150 de 

organizaţii, care reprezintă la nivel european peste 40 de milioane de persoane vârstnice. 

Acţiunile Federaţiei Naţionale "Omenia" urmează tendinţele internaţionale privind abordarea îmbătrânirii 

populaţiei şi a problematicii vârstei a treia, fiind îndreptate spre următoarele domenii de politici publice: 

protecţie socială, incluziune socială, sănătate, servicii sociale de îngrijire de lungă durată, angajarea 

persoanelor vârstnice şi îmbătrânire activă, economie socială, reforma pensiilor, anti-discriminare şi 

solidaritatea între generaţii. 
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Propuneri prioritare pentru creșterea calității 

vieții persoanelor vârstnice în 2019 
Pentru îmbunătățirea vieții persoanelor vârstnice, Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice propune 

pentru anul 2019 aplicarea următoarelor măsuri: 

 Creșterea punctului de pensie la valoarea de 45% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea 

bugetului asigurărilor sociale de stat. Valoarea punctului de pensie la nivelul a 45% din salariul mediu 

brut luat utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat a fost un drept câștigat de 

pensionarii români ulterior retras, dar care a rămas un deziderat și o propunere constantă pe agenda 

CNPV. 

 Corectarea actualelor liste de medicamente aprobate prin Hotărâri ale Guvernului, în sensul 

introducerii pe lista medicamentelor gratuite a celor specifice persoanelor vârstnice pentru 

tratarea miocardiopatiilor, al tulburărilor de ritm cardiac, a astmului bronşic, valvulopatiilor, 

cordului pulmonar cronic, hemofiliilor, stenozelor, chistului hidatic, miopatiilor, hepatitelor, etc 

precum şi includerea unor vitamine pe lista medicamentelor compensate. Este necesar să fie avută 

în vedere polipatologia vârstei a treia la elaborarea listelor de medicamente compensate și gratuite, 

cunoscut fiind că vârstnicii sunt o categorie numeroasă de consumatori ai servicii lor de sănătate și 

implicit medicamente. 

 Sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor vârstnice. Realizarea unor demersuri care să ofere 

persoanelor vârstnice oportunitățile și resursele necesare pentru a participa pe deplin la viața 

economică, socială și culturală și pentru a se bucura de un nivel de trai și bunăstare considerat normal 

în societatea în care trăiesc. 

 Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu Serviciile de îngrijire la domiciliu nu sunt disponibile 

în număr suficient pentru cei care au nevoie de ele şi sunt extrem de rare în zonele rurale şi oraşele 

mici. Sectorul serviciilor de îngrijire la domiciliu al vârstnicilor este în continuare subdezvoltat şi 

subfinanţat. Dezvoltarea și susținerea acestui sector poate conduce la întreruperea ciclului 

spitalizare-respitalizare, la economisirea costurile produse de aceasta și la asigurarea unei îngrijiri de 

calitate a persoanelor vârstnice în confortul propriei locuințe. 

 Respectarea drepturilor pentru anumite categorii de persoane prevăzute în legi speciale, cum ar 

fi: veteranii de război şi văduvele de război, pensionarii militari, persoanele persecutate din 

motive politice, etnice, persoanele cu handicap, etc, în ceea ce priveşte gratuitatea integrală a 

medicamentelor şi a serviciilor medicaleRespectarea drepturilor categoriilor protejate prin lege este 

o obligație a statului a cărei aplicare trebuie permanent urmărită. 

 Admiterea participării unui reprezentant al CNPV din partea organizațiilor de pensionari, ca 

membru în Consiliul Economic și Social Considerăm oportun ca un reprezentant al pensionarilor să 

participe în cadrul acestui for de dialog social pentru a le promova drepturile. 
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 Intervenția la Ministerul Fondurilor Europene pentru alocarea de fonduri europene organizațiilor 

și federațiilor de pensionari Accesarea de fonduri europene de către organizațiile și federațiile de 

pensionari poate duce la dezvoltarea de proiecte sociale destinate îmbunătățirii calității vieții 

persoanelor vârstnice. Aceste organizații sunt cel mai aproape de vârstnicii care se află în nevoie și le 

cunosc problemele cel mai bine, astfel sunt cei mai în măsură să-i ajute. 

 Modificarea art. 32 alin. (1) din Legea nr. 502/2004 privind înființarea și organizarea asociațiilor 

de pensionari Este necesară această modificarea pentru sprijinirea activității de ajutorare a 

persoanelor vârstnice desfășurate de către asociațiile de pensionari. Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 

502/2004 ar trebui să precizeze obligativitatea asigurării de sedii asociațiile și federațiile pensionarilor 

obligație de către autoritățile administrației publice locale. 

 Adoptarea modificărilor Legii nr. 16/2000 trimisă, spre reexaminare, Parlamentului de către 

președintele României Este necesară adoptarea modificărilor Legii nr. 16/2000 pentru îmbunătățirea 

activității Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

mailto:office@4change.ro
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