
Barometrul de Opinie 
privind colaborarea dintre ONG-urile furnizoare de servicii de îngrijire la domiciliu 

și autoritățile publice

- sinteză -



Perioada: 1 Octombrie – 31 Noiembrie 2013

Distribuția chestionarelor către: 

190 (autorități + ONG-uri)

(din 450 de furnizori din 

Registrul Unic al MMFPSV) 

Respondenți: 72



Distribuția / judeţe (ONG-uri și autorități)



Distribuția comprativă a respondenților

ONG-uri Autorități



Aria geografică de intervenție 

ONG-uri Autorități



Mediul în care sunt furnizate servicii

ONG-uri Autorități



ONG-uri Autorități

Tipul serviciilor de îngrjire la domiciliu oferite



Măsura în care ONGurile au beneficiat de finanţare din surse publice în anul 2013



Cadrul legal în baza căruia ONGurile au beneficiat de finanţare din surse publice în anul 2013



Numărul de servicii finanţate din surse publice până la 30 septembrie 2013



Valoarea totală a finanţării din fonduri publice acordate ONG-urilor

în 2013 (pînă la 30 septembrie)



Procentul alocat pentru serviciile de îngrijire la domiciliu din totalul finanţărilor din fonduri 
publice acordate ONGurilor în 2013



Nivelul de informare a persoanelor 
vârstnice privind drepturile lor.

Nivelul de informare a persoanelor vârstnice 
privind accesul la servicii de ingrijire la domiciliu



Tendinţa numărului de solicitări/cereri de servicii de îngrijire la domiciliu din 
partea persoanelor vârstnice şi/sau a aparţinătorilor acestora, în ultimii doi ani

ONG-uri Autorități



Numărul total de beneficiari ai serviciilor de îngrijire la domiciliu 

(sociale şi medicale) asistaţi de ONGuri în ultimii doi ani

2012 2013

Servicii Sociale Servicii Medicale Servicii Sociale Servicii Medicale

Nr. total de 

beneficiari

Din care 

varstnici %

Nr. total de 

beneficiari

Din care 

varstnici %

Nr. total de 

beneficiari

Din care 

varstnici %

Nr. total de 

beneficiari

Din care 

varstnici %

11.361 37,58 8.210 43,98 14.407 34,14 11.194 50,61



ONG-uri

Autorități

Fluctuaţia  personalului implicat în furnizarea de servicii de îngrijire la domciliu + -
- 2012 -

Personal Social Personal Medical

Scadere Crestere Mentinut

Nu e cazul/

Fara 

raspuns

Scadere Crestere Mentinut

Nu e cazul/

Fara 

raspuns

0 11 13 5 1 11 16 3

Personal Social Personal Medical

Scadere Crestere Mentinut

Nu e cazul/

Fara 

raspuns

Scadere Crestere Mentinut

Nu e cazul/

Fara 

raspuns

6 1 23 8 2 2 20 11



ONG-uri

Autorități

Fluctuaţia  personalului implicat în furnizarea de servicii de îngrijire la domcili

- 2013 -

Personal Social Personal Medical

Scadere Crestere Mentinut

Nu e cazul/

Fara 

raspuns

Scadere Crestere Mentinut

Nu e cazul/

Fara 

raspuns

3 10 11 5 3 10 13 5

Personal Social Personal Medical

Scadere Crestere Mentinut

Nu e cazul/

Fara 

raspuns

Scadere Crestere Mentinut

Nu e cazul/

Fara 

raspuns

7 1 22 8 4 4 13 16



Au dezvoltat autorităţile publice, în ultimii doi ani, servicii noi pentru persoanele vârstnice?



Nivelul de satisfacţie al colaborării cu ONG-urile 
furnizoare de servicii de îngrijire la domiciliu



Măsura în care ONG-urile furnizoare de servicii sociale (în special de  Î.D.) au fost 
invitate de APL sa contribuie la elaborarea strategiilor de dezvoltare locală / 

judeţeană.



Aspecte critice (autorităţi):

•Asigurarea continuităţii serviciilor de  îngrijirie a domiciliu (Î.D.) 

adresate persoanei vârstnice şi adaptarea acestora la nevoile 

sale, în urma evaluării

•Dezvoltarea (numărul limitat) serviciilor oferite la domiciliu 

persoanei vârstnice

•Absenţa furnizorilor de servicii de Î.D. în zonă

•Lipsa fondurilor pentru plata personalului

•Insuficienta cunoaştere a legislaţiei în domeniu (standarde de 

calitate)

•Prevederi legale dificil de implementat



Recomăndări (autorităţi):

•O mai bună colaborare între ONGuri, autorităţi (întâlniri comune de 

lucru) şi implicarea altor actori sociali (familia, biserica, medicii de 

familie)

•Proiecte comune între autorităţi şi ONGuri - accesarea de fonduri 

europene pentru formarea personalului în domeniul îngrijirii la 

domiciliu  şi pentru crearea de noi servicii

•Campanii de informare-promovare în domeniul îngrijirii la domiciliu 

(Î.D.) pentru a creşte accesul persoanelor vârstnice la acest serviciu 

•Promovarea de bune practici în asistarea persoanelor vârstnice

•Înfiinţarea de servicii specializate de îngrijire la domiciliu care să 

funcţioneze în subordineaa DGASPC (servicii proprii)

•Mai multe fonduri alocate de Consiliul Judeţean pentru Î.D.



Aspecte critice (ONGuri):

•Fonduri limitate (sume foarte mici alocate din buget) pentru Î.D.: plata 

serviciilor nu se face la timp - generează întârzieri în plata salariilor îngrijitorilor; 

subevaluarea tarifului orar - generează subplata muncii depuse în oferirea 

serviciluli de Î.D.

•Atitudinea şi priorităţile autorităţilor: lipsa unei comunicări constante şi 

constructive, lipsa înţelegerii problemelor reale întâmpinate de furnizorii privaţi 

de Î.D. de către autroităţi 

•Birocarţie excesivă - generează o suprasolicitare a părţilor (public şi privat)

•Instabilitatea legislativă: lipsa metodologiei pentru servicii sociale Î.D., 

modificări bianuale pentru servicii medicale

•Autorităţile subestimează importanţa acordării îngrijirii la domicliu, lipsa 

conştientizării nevoilor şi impactului

•Relaţii ineficiente între APL – ONG, scopuri nearmonizate, resurse insuficiente



Recomandări (ONGuri):

•Dezvoltarea serviciilor de Î.D. în zonele rurale şi urbane defovarizate prin 

intermediul furnizorilor privaţi, cu sprijinul APL prin: asigurarea spaţiului 

necesar, co-finanţarea serviciilor, completarea resurselor umane

•Introducerea unui sistem de licitare a serviciilor (piaţa serviciilor de Î.D.) 

•Stabilirea unui cost mediu  pe beneficiar

•Crearea unui departament sau formarea unei persoane din cadrul APL care 

să ţină legătura cu ONGurile (întîlniri periodice, deplasări pe teren în echipe 

mixte public – privat, cunoaşterea legislaţiei)

•Iniţierea de proiecte comune în domeniul Î.D. Şi accesarea de fonduri 

europene (corodonare)

•Introducerea unor facilităţi în vederea promovării şi stimulării Î.D.

•Crearea unei baze de date cu furnizori de Î.D. comună (publici şi privati) 


