Anexa nr. 3
PERSOANELE JURIDICE CU CARE CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICE ARE ÎNCHEIATE PROTOCOALE DE COLABORARE
1. Instituţii ale administraţiei publice centrale
Nr.
Crt.

1

Instituţia cu care s-a
încheiat protocol

Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei
Sociale

Data
încheierii
protocolului

25.03.2004

7.10.2010
11.03.2004

- susţinerea financiară a unor ajutoare pentru pensionari din donaţiile parlamentarilor şi a
conducătorilor organelor administraţiei centrale.

Casa Naţională de
Pensii Publice

21.04.2008

3

Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate

20.02.2004

5

Inspectoratul General
al Poliţiei Române
Secretariatul General
al Guvernului

- organizarea unor întâlniri periodice pentru analizarea aspectelor privind îmbunătăţirea
protecţiei sociale pentru persoane vârstnice;
- colaborare în vederea iniţierii proiectului strategiei naţionale pentru persoane vârstnice;
- specialişti ai MMFES participă la şedinţele de lucru ale comisiilor de specialitate ale CNPV;
- colaborare pentru îmbunătăţirea legislaţiei;
- colaborare în vederea identificării grupurilor sociale cu probleme;
- propun Guvernului proiecte de programe privind ameliorarea continuă a condiţiilor de viaţă a
persoanelor vârstnice;
- înfiinţarea de cluburi şi alte locaţii de agrement pentru persoane vârstnice;
- iniţierea unor demersuri în favoarea ONG-urilor;
- constituirea unor grupuri de lucru pentru fundamentarea de noi concepte specifice
problematicii persoanelor vârstnice;
- consultarea proiectelor de acte normative pentru îmbunătăţirea nivelului de trai al vârstnicilor;
- derularea unor programe cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaţionale a Vârstnicilor;
- direcţiile teritoriale ale MMFES sprijină activitatea consiliilor judeţene ale persoanelor
vârstnice.

- colaborare pentru îmbunătăţirea legislaţiei;
- propunerea de măsuri pentru îmbunătăţirea nivelului de trai al persoanelor vârstnice;
- demersuri pentru elaborarea metodologiilor si programelor privind acordarea biletelor de
tratament balnear;
- desemnarea de persoane de contact la nivelul CNPAS şi al caselor teritoriale de pensii cu
reprezentanţii CNPV la nivel central si judeţean;
- informarea continuă între părţi în domeniul funcţionării sistemului de asigurări de sănătate;
- participarea reprezentanţilor CNPV la şedinţele CA al CNAS;
- casele judeţene de asigurări de sănătate vor asigura legătura permanentă cu reprezentantul
CNPV în vederea informării permanente;
- oferire de informaţii privind îngrijirea la domiciliu;
- oferirea de informaţii cu privire la eliberarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală;
- organizarea unei dezbateri pe an asupra problemelor sistemului de asigurări de sănătate.
- asigurarea protecţiei sociale şi ocrotirea vieţii, integrităţii persoanelor vârstnice;
- iniţierea unor programe comune pentru persoanele vârstnice.

2

4

Conţinutul protocolului

1

2. Instituţii ale administraţiei publice locale
Nr.
Crt.
1
2
3

4

5

6

Instituţia cu care s-a
încheiat protocol
Primăria sectorului 1
Bucureşti
Primăria sectorului 2
Bucureşti
Consiliul local al
sectorului 3
Direcţia Generală de
Protecţie Socială
Consiliul local al
sectorului 4
Direcţia Generală de
Protecţie Socială
Consiliul local al
sectorului 5
Direcţia Generală de
Protecţie Socială
Consiliul local al
sectorului 6
Serviciul Public de
Asistenţă Socială

Data
încheierii
protocolului
11.05.2004
02.09.2004
27.05.2004

22.06.2004

25.05.2004

12.05.2004

Conţinutul protocolului
- iniţierea şi aplicarea programelor de asistenţă socială şi dezvoltarea vieţii culturale
a persoanelor vârstnice.
- iniţierea şi aplicarea programelor de asistenţă socială şi dezvoltarea vieţii culturale
a persoanelor vârstnice.
- iniţierea şi aplicarea programelor de asistenţă socială şi dezvoltarea vieţii culturale
a persoanelor vârstnice.

- iniţierea şi aplicarea programelor de asistenţă socială şi dezvoltarea vieţii culturale
a persoanelor vârstnice.

- iniţierea şi aplicarea programelor de asistenţă socială şi dezvoltarea vieţii culturale
a persoanelor vârstnice.

- iniţierea şi aplicarea programelor de asistenţă socială şi dezvoltarea vieţii culturale
a persoanelor vârstnice.
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3. Inspectorate de poliţie
Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Judeţul
ALBA
ARAD
ARGES
BACAU
BIHOR
BISTRITA-NASAUD
BOTOSANI
BRASOV
BUZAU
BRAILA
CARAS-SEVERIN
CALARASI (nedeterminata)
CLUJ
CONSTANTA
COVASNA
DÂMBOVITA
DOLJ
GALATI
GIURGIU
GORJ
HARGHITA
HUNEDOARA
IALOMITA
IASI
ILFOV
MARAMURES
MEHEDINTI
MURES
NEAMT
PRAHOVA
OLT

Data încheierii protocolului
29.11.2010
25.02.2010
02.10.2010
02.03.2010
14.12.2010
04.11.2010
20.01.2011
04.01.2011
13.12.2007
17.12.2011
11.02.2011
08.03.2010
8.01.2010
06.12.2010
01.04.2011
17.02.2010
15.12.2011
10.05.2004
05.01.2011
27.09.2011
22.09.2011
14.09.2011
17.03.2011
13.11.2004
15.09.2011
30.11.2010
18.01.2011
30.04.2010
14.09.2011
04.05.2011
08.12.2006
3

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

SATU-MARE
SALAJ
SUCEAVA
SIBIU
TELEORMAN
TIMIS
TULCEA
VASLUI
VALCEA
VRANCEA
Municipiul Bucuresti sector 4
Municipiul Bucuresti sector 5
Municipiul Bucureşti sector 1
Municipiul Bucureşti sector 2
Municipiul Bucureşti sector 3
Municipiul Bucureşti sector 6

12.01.2009
12.01.2009
28.10.2010
18.11.2010
16.02.2010
04.02.2011
22.06.2010
08.09.2011
01.03.2008
15.09.2008
16.03.2011
26.05.2011

21.04.2011

4

4. Instituţii ale cultelor
Nr.
Crt.

Instituţia cu care s-a
încheiat protocol

Data
încheierii
protocolului

1

Arhiepiscopia
Bucureştilor

05.04.2004

2

Mitropolia Moldovei şi
Bucovinei

16.06.2004

3

Arhiepiscopia
Tomisului

18.02.2008

4

Arhiepiscopia Craiovei

21.06.2004

Mitropolia Banatului

10.03.2006

Arhiepiscopia
Târgoviştei

05.03.2008

5
6.

Conţinutul protocolului
- creşterea confortului psihic prin consiliere spirituală;
- colaborare privind strategia naţională pentru persoane vârstnice;
- informări reciproce;
- propuneri de programe specifice;
- creşterea confortului psihic prin consiliere spirituală;
- colaborare privind strategia naţională pentru persoane vârstnice;
- informări reciproce;
- propuneri de programe specifice;
- creşterea confortului psihic prin consiliere spirituală;
- colaborare privind strategia naţională pentru persoane vârstnice;
- informări reciproce;
- propuneri de programe specifice;
- creşterea confortului psihic prin consiliere spirituală;
- colaborare privind strategia naţională pentru persoane vârstnice;
- informări reciproce;
- propuneri de programe specifice;
- creşterea confortului psihic prin consiliere spirituală;
- colaborare privind strategia naţională pentru persoane vârstnice;
- informări reciproce;
- propuneri de programe specifice;
- creşterea confortului psihic prin consiliere spirituală;
- colaborare privind strategia naţională pentru persoane vârstnice;
- informări reciproce;
- propuneri de programe specifice;

5

5. Organizaţii neguvernamentale
Nr.
Crt.
1

2

3

Instituţia cu care s-a
încheiat protocol
ASOCIAŢIA
CULTURALĂ „DACIA
2004”

FUNDAŢIA „CRUCEA
ALB – GALBENĂ”

ASOCIAŢIA „HRĂNIŢI
COPIII – FEED THE
CHILDREN”

Data
încheierii
protocolului
23.06.2004

28.05.2004

21.04.2004

4

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ
ALZHEIMER

29.04.2004

5

COMITETUL DE
BINEFACERE
„ICOANA”

10.12.2003

Conţinutul protocolului
- colaborare în vederea dezvoltării programelor de divertisment destinate
persoanelor vârstnice, respectiv programe de turism monahal, istoric.
- organizarea unor întâlniri periodice pentru a stabili strategiile, politicile de acţiune
şi programele ce se vor desfăşura privind asistenţa socio-medicală, protecţia
socială şi viaţa spirituală,
- colaborare pentru perfecţionarea legislaţiei existente în domeniul protecţiei
sociale şi a vieţii spirituale;
- parteneriat în vederea îmbunătăţirii metodologiei de identificare a beneficiarilor
pentru programele adresate persoanelor vârstnice;
- colaborare pentru atragerea unor potenţiali finanţatori ai programelor destinate
vârstnicilor;
- derularea unor programe cu ocazia sărbătoririi în România a Zilei Internaţionale a
Vârstnicilor.
- organizarea unor întâlniri periodice pentru a stabili strategiile, politicile de acţiune
şi programele ce se vor desfăşura privind asistenţa socio-medicală, protecţia
socială şi viaţa spirituală,
- colaborare pentru perfecţionarea legislaţiei existente în domeniul protecţiei
sociale;
- parteneriat în vederea îmbunătăţirii metodologiei de identificare a beneficiarilor
pentru programele adresate persoanelor vârstnice;
- colaborare pentru atragerea unor potenţiali finanţatori ai programelor destinate
vârstnicilor.
- organizarea unor întâlniri periodice pentru a stabili strategiile, politicile de acţiune
şi programele ce se vor desfăşura privind asistenţa socio-medicală, protecţia
socială şi viaţa spirituală,
- colaborare pentru perfecţionarea legislaţiei existente în domeniul protecţiei
sociale;
- parteneriat în vederea îmbunătăţirii metodologiei de identificare a beneficiarilor
pentru programele adresate persoanelor vârstnice;
- colaborare pentru atragerea unor potenţiali finanţatori ai programelor destinate
vârstnicilor;
- derularea unor programe cu ocazia sărbătoririi în România a Zilei Internaţionale a
Vârstnicilor.
- organizarea unor întâlniri periodice pentru a stabili strategiile, politicile de acţiune
şi programele ce se vor desfăşura privind asistenţa socio-medicală, protecţia
socială şi viaţa spirituală,
- colaborare pentru perfecţionarea legislaţiei existente în domeniul protecţiei

6

6

FUNDAŢIA „GERON”

05.12.2003

7

FUNDAŢIA
CULTURALĂ „MATCA
2000”

25.11.2003

8

FUNDAŢIA
„EQUILIBRE”

12.11.2003

sociale;
- parteneriat în vederea îmbunătăţirii metodologiei de identificare a beneficiarilor
pentru programele adresate persoanelor vârstnice;
- colaborare pentru atragerea unor potenţiali finanţatori ai programelor destinate
vârstnicilor;
- realizarea strategiei privind înfiinţarea de cluburi şi alte locaţii de agrement în
municipiul Bucureşti,
- derularea unor programe cu ocazia sărbătoririi în România a Zilei Internaţionale a
Vârstnicilor.
- organizarea unor întâlniri periodice pentru a stabili strategiile, politicile de acţiune
şi programele ce se vor desfăşura privind asistenţa socio-medicală, protecţia
socială şi viaţa spirituală,
- colaborare pentru perfecţionarea legislaţiei existente în domeniul protecţiei
sociale;
- parteneriat în vederea îmbunătăţirii metodologiei de identificare a beneficiarilor
pentru programele adresate persoanelor vârstnice;
- colaborare pentru atragerea unor potenţiali finanţatori ai programelor destinate
vârstnicilor;
- realizarea strategiei privind înfiinţarea de cluburi şi alte locaţii de agrement în
municipiul Bucureşti,
- derularea unor programe cu ocazia sărbătoririi în România a Zilei Internaţionale a
Vârstnicilor.
- organizarea unor întâlniri periodice pentru a stabili strategiile, politicile de acţiune
şi programele ce se vor desfăşura privind asistenţa socio-medicală, protecţia
socială şi viaţa spirituală,
- colaborare pentru perfecţionarea legislaţiei existente în domeniul protecţiei
sociale;
- parteneriat în vederea îmbunătăţirii metodologiei de identificare a beneficiarilor
pentru programele adresate persoanelor vârstnice;
- colaborare pentru atragerea unor potenţiali finanţatori ai programelor destinate
vârstnicilor;
- realizarea strategiei privind înfiinţarea de cluburi şi alte locaţii de agrement în
municipiul Bucureşti,
- derularea unor programe cu ocazia sărbătoririi în România a Zilei Internaţionale a
Vârstnicilor.
- organizarea unor întâlniri periodice pentru a stabili strategiile, politicile de acţiune
şi programele ce se vor desfăşura privind asistenţa socio-medicală, protecţia
socială şi viaţa spirituală,
- colaborare pentru perfecţionarea legislaţiei existente în domeniul protecţiei
sociale;
- parteneriat în vederea îmbunătăţirii metodologiei de identificare a beneficiarilor
pentru programele adresate persoanelor vârstnice;
- colaborare pentru atragerea unor potenţiali finanţatori ai programelor destinate
vârstnicilor;
- realizarea strategiei privind înfiinţarea de cluburi şi alte locaţii de agrement în
municipiul Bucureşti,
- derularea unor programe cu ocazia sărbătoririi în România a Zilei Internaţionale a
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9

FUNDAŢIA „RAŢIU”

10

FUNDAŢIA „IRECSON” 08.04.2004

11

ASOCIAŢIA „CASA
IOANA”

12

13

SOCIETATEA
NAŢIONALĂ A
HANDICAPAŢILOR
FIZIC DIN ROMÂNIA
ORGANIZAŢIA
NAŢIONALĂ A
PERSOANELOR CU
HANDICAP DIN
ROMÂNIA

04.11.2003

08.04.2004

08.04.2004

08.04.2004

14

CENTRUL REGIONAL
DE FORMARE
CONTINUĂ PENTRU
ADMINISTRAŢIA
LOCALĂ BUCUREŞTI

15

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ
08.04.2004
ANTIDROG

16

ORGANIZAŢIA
PENTRU COPII ŞI
ADULŢI CU NEVOI

08.04.2004

08.04.2004

Vârstnicilor.
- organizarea unor întâlniri periodice pentru a stabili strategiile, politicile de acţiune
şi programele ce se vor desfăşura privind asistenţa socio-medicală, protecţia
socială şi viaţa spirituală,
- colaborare pentru perfecţionarea legislaţiei existente în domeniul protecţiei
sociale;
- parteneriat în vederea îmbunătăţirii metodologiei de identificare a beneficiarilor
pentru programele adresate persoanelor vârstnice;
- colaborare pentru atragerea unor potenţiali finanţatori ai programelor destinate
vârstnicilor;
- realizarea strategiei privind înfiinţarea de cluburi şi alte locaţii de agrement în
municipiul Bucureşti,
- derularea unor programe cu ocazia sărbătoririi în România a Zilei Internaţionale a
Vârstnicilor.
- constituirea unei „Reţele de Parteneri Activi” care să promoveze ideea
restructurării şi eficientizării asistenţei sociale;
- realizarea unor proiecte necesare pentru dezvoltarea sistemului integrat şi a
serviciilor de asistenţă socială în municipiul Bucureşti.
- constituirea unei „Reţele de Parteneri Activi” care să promoveze ideea
restructurării şi eficientizării asistenţei sociale;
- realizarea unor proiecte necesare pentru dezvoltarea sistemului integrat şi a
serviciilor de asistenţă socială în municipiul Bucureşti.
- constituirea unei „Reţele de Parteneri Activi” care să promoveze ideea
restructurării şi eficientizării asistenţei sociale;
- realizarea unor proiecte necesare pentru dezvoltarea sistemului integrat şi a
serviciilor de asistenţă socială în municipiul Bucureşti.
- constituirea unei „Reţele de Parteneri Activi” care să promoveze ideea
restructurării şi eficientizării asistenţei sociale;
- realizarea unor proiecte necesare pentru dezvoltarea sistemului integrat şi a
serviciilor de asistenţă socială în municipiul Bucureşti.

- constituirea unei „Reţele de Parteneri Activi” care să promoveze ideea
restructurării şi eficientizării asistenţei sociale;
- realizarea unor proiecte necesare pentru dezvoltarea sistemului integrat şi a
serviciilor de asistenţă socială în municipiul Bucureşti.
- constituirea unei „Reţele de Parteneri Activi” care să promoveze ideea
restructurării şi eficientizării asistenţei sociale;
- realizarea unor proiecte necesare pentru dezvoltarea sistemului integrat şi a
serviciilor de asistenţă socială în municipiul Bucureşti.
- constituirea unei „Reţele de Parteneri Activi” care să promoveze ideea
restructurării şi eficientizării asistenţei sociale;
- realizarea unor proiecte necesare pentru dezvoltarea sistemului integrat şi a
serviciilor de asistenţă socială în municipiul Bucureşti.
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17

18

SPECIALE „TREBUIE”
CENTRUL PENTRU
UMANISM ŞI
DREPTURILE OMULUI
DIN ROMÂNIA
FUNDAŢIA
PRINCIPESA
MARGARETA A
ROMÂNIEI

08.04.2004

15.05.2008

- constituirea unei „Reţele de Parteneri Activi” care să promoveze ideea
restructurării şi eficientizării asistenţei sociale;
- realizarea unor proiecte necesare pentru dezvoltarea sistemului integrat şi a
serviciilor de asistenţă socială în municipiul Bucureşti.
- organizarea unor întâlniri periodice pentru a stabili strategiile, politicile de acţiune
şi programele ce se vor desfăşura privind viaţa culturală, spirituală, de agrement şi
de sprijin a persoanelor vârstnice;
- participarea, cu statut de invitat, la întâlnirile de lucru ale Comisiei Permanente a
CNPV;
- colaborarea pentru perfecţionarea legislaţiei existente privind persoanele
vârstnice în vederea alinierii la legislaţia comunitară;
- parteneriat în vederea îmbunătăţirii metodologia de identificare a beneficiarilor
pentru programele adresate persoanelor vârstnice;
- colaborare pentru atragerea unor potenţiali finanţatori ai programelor destinate
vârstnicilor;
- furnizarea accesului la informaţii legate de organizaţiile implicate în problematica
persoanelor vârstnice, de la nivel naţional şi local (furnizori de servicii pentru
persoane vârstnice, organizaţii ale pensionarilor, etc.);
- furnizarea accesului la studii, analize privind problematica persoanelor vârstnice;
- acordarea de sprijin în organizarea evenimentelor de promovare a reţelei care va
fi creată în cadrul proiectului (conferinţă naţională, seminarii regionale, etc.);
- acordarea de sprijin în susţinerea iniţiativelor legislative ale reţelei;
- derularea unor programe cu ocazia sărbătoririi în România a Zilei Internaţionale
a Vârstnicilor.
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