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Conferința de lansare a proiectului Federația SenioriNet – ONGuri mai puternice în 

sprijinul vârstnicilor din România! - Participare on-line, 3 iunie 2021 

Cuvânt de deschidere –  

Stimați participanți, 

Îmi face o deosebită plăcere să particip la Conferința de lansare a proiectului Federația SenioriNet – 

ONGuri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România! 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), în parteneriat cu serviciile publice de asistență 

socială și cu societatea civilă propun și implementează măsuri specifice domeniului asistenței 

sociale orientate către incluziunea socială a persoanelor, grupurilor și comunităților vulnerabile, 

inclusiv pentru persoanele vârstnice în nevoie. Este esențial să identificăm și să abordăm împreună, 

la nivel național, provocările cu care se confruntă cei mai vulnerabili oameni. 

Sistemul de asistență socială trece printr-o transformare radicală în care accentul este pus pe 

măsuri de prevenție, precum și pe furnizarea de servicii sociale, în acord cu nevoile sociale 

identificate la nivelul fiecărei categorii sociale. 

Rolul definitoriu în acest demers îl au profesioniștii din domeniul social, în rândul cărora se include 

și asistentul social, ca specialist care abordează individual sau în echipa multidisciplinară 

problematica socială.  

“Referitor la tema discuției de astăzi, vă mărturisesc că este extrem de importantă această temă 

care vizează persoanele vârstnice având în vedere demersurtile deja întreprinse de MMPS.” 

România se confruntă cu una dintre cele mai explozive creșteri ale populației vârstnice (populație 

peste 65 de ani) din Europa, fapt datorat în mare parte exodului a 4 milioane români de vârstă 

activă precum și fenomenului general de îmbătrânire al populației. Conform datelor INS, la 1 

ianuarie 2021, avem înregistrate un număr de 3.814.899 de persoane 65+, reprezentând 17,3% din 

totalul populației. Dintre acestea, numai 1,3%, respectiv 52.276 de persoane vârstnice au beneficiat 

de servicii sociale în anul 2019. 

România nu dispune în prezent de o rețea națională de servicii integrate de îngrijiri de lungă 

durată. Serviciile sociale pe de o parte și de sănătate pe de altă parte, care se furnizează în 

prezent, atât în instituții cât și la domiciliul pacienților, sunt fragmentate, sectoriale, adesea ca 

servicii acute post-spitalicești, insuficiente ca acoperire și continuitate. 

Crearea unei astfel de rețele ar atrage forța de muncă - un număr de min. 9000 locuri de muncă ar 

putea fi create în îngrijirile de lungă durată (în special îngrijitori la domiciliu, dar și asistenți 

medicali, asistenți sociali, kinetoterapeuți etc.) pentru a acoperi nevoia prezentă pentru aceste 

servicii de lungă durată, multe din aceste persoane putând fi recrutate dintre lucrătorii zilieri în 

diaspora cărora li s-ar oferi în țară condiții decente de muncă.  

De asemenea, o astfel de rețea de servicii ar fi mai mult decât necesară pentru degrevarea 

spitalelor de spitalizări evitabile, pentru a oferi vârstnicilor accesul la servicii de monitorizare la 

domiciliu a bolilor cronice, în special în condițiile pandemiei COVID 19 și nu în ultimul rând pentru a 

oferi vârstnicilor un trai decent, în bunăstare.  
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Oferta sistematică și comprehensivă de îngrijiri de lungă durată integrate medico-sociale în unele 

județe prin efort și coordonare neguvernamentală (de exemplu: organizațiile Caritas sau Diakonia  

în județele Harghita si Covasna singurele județe din țară în care putem vorbi de o acoperire decentă 

a nevoii de servicii ILD) generează o scădere importantă a episoadelor de spitalizare înregistrate de 

grupa de vârstă a populației vârstnice (> 65 ani), generând economii semnificative în bugetul casei 

de asigurări. Astfel de rezultate merită să fie analizate și luate în considerare. 

 

Alte probleme vizează accesul foarte redus la servicii de îngrijire personală la domiciliu, la servicii 

de zi în proximitatea locuinței și în general, insuficiența serviciilor sociale. Spre exemplificare, sunt 

3 județe fără nicio cantină de ajutor social, publică sau privată (2019): Bacău, Teleorman, Dolj; 19 

județe cu o singură cantină publică; 5 județe în care nicio persoană vârstnică nu a beneficiat de 

îngrijire la domiciliu în anul 2019; numai 314 persoane vârstnice au beneficiat de servicii mobile de 

acordare a hranei. 

În 72% din SPAS orașe și comune lipsește evidența persoane vârstnice în dificultate; în 93,79% nu au 

niciun personal angajat în serviciile sociale destinate asistării persoanelor vâstnice; (conform 

controlului tematic ANPIS, 2019).  

O altă problemă majoră o reprezintă nerealizarea evaluărilor anuale privind identificarea nevoilor 

persoanelor vârstnice în comunitate, în vederea contractării serviciilor sociale de la furnizori publici 

sau privați. 

Conform datelor culese în cadrul campaniei naționale de verificare a stabilirii și acordării ajutorului 

social, întreprinsă de ANPIS și ANOFM în anul 2021, persoanele 65+, sunt principala categorie de 

persoane supuse riscului de sărăcie și excluziune socială (31,16%). 

Astfel că, am lansat deja discuțiile în cadrul grupului de lucru constituit pentru modificarea Legii 

cadru a asistenței sociale, legea 292/2011 prin care ne dorim să armonizăm prevederile legislației 

actuale cu actele normative adoptate deja, să reglementăm managementul de caz comun între 

diferiți prestatori de servicii, să clarificăm responsabilitățile asistenței sociale între diferite nivele 

ale administrației publice, inclusiv pentru asigurarea resurselor financiare.  

Totodată, demersurile MMPS vizează diversificarea și creșterea numărului serviciilor sociale 

dedicate persoanelor vârstnice prin adoptarea Programelor de finanțare pentru servicii sociale, cum 

ar fi programe de interes național pentru înființarea unor cantine de ajutor social, unități de 

îngrijire al domicliu și centre de zi, inclusiv servicii de consiliere socială și psihologică, în 

comunitățile în care acestea nu există; 

Avem în lucru un proiect de ordin comun între MMPS și ANAP privind aprobarea unor recomandări 

metodologice pentru elaborarea procedurii proprii de atribuire aplicabilă serviciilor sociale, 

modificarea Legii 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice și desigur nu ne vom opri 

aici. 

În acest context, inițiativa societății civile și a mediului academic de a identifica și implementa 

soluții pentru dezvoltarea serviciilor sociale, de a crește numărul și de a îmbunătăți calitatea 

serviciilor sociale și nu în ultimul rând de a crește numărul de profesioniști din domeniul asistenței 

sociale este lăudabilă. Felicităm organizatorii acestui eveniment și vă asigurăm de sprijinul MMPS în 

eforturile dumneavoastra. Vă mulțumesc.  
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