Anexa nr. 2

Obiective şi acţiuni pentru 2013

1) Informarea semestrială şi ori de câte ori este nevoie a preşedintelui
României, primului-ministru, conducerile celor două Camere ale
Parlamentului, ale instituţiilor administraţiei publice centrale cu
atribuţii în domeniul protecţiei sociale, prefecţilor şi primarilor în
legătură cu aspecte ce privesc riscurile şi situaţia de criză în care se
găsesc unele persoane vârstnice;
2) Urmărirea şi analiza aplicării reglementărilor referitoare la persoanele
vârstnice şi sesizarea organelor competente despre abaterile
constatate;
3) Impulsionarea factorilor responsabili în vederea stabilirii de măsuri
privind dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice
precum şi a altor obiective ce privesc îmbunătăţirea nivelului de trai
al acestei categorii de populaţie;
4) Intervenţie la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice pentru promovarea unei legi privind protecţia
drepturilor persoanelor vârstnice, armonizată cu actuala Lege a
asistenţei sociale care să asigure un cadru juridic eficient în acţiunile
de îmbunătăţire a vieţii aceastei categorii de populaţie;
5) Intervenţii la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice pentru revizuirea cadrului legislativ actual în
ceea ce priveşte cumulul pensiei cu veniturile salariale, introducerea
de facilităţi fiscale pentru persoanele vârstnice care lucrează şi
pentru angajatorii acestora;
6) Urmărirea modului în care se cere Consiliului Naţional al Persoanelor
Vârstnice avizul, prevăzut de Legea nr. 16/2000 pentru promovarea
şi modificarea legilor care se referă la pensionari şi persoanele
vârstnice;
7) Urmărirea modului în care se asigură asistenţa socială a persoanelor
vârstnice singure şi intervenţii pentru înfiinţarea de către Ministerul
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi
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Ministerul Sănătăţii de noi cămine pentru asistarea celor care nu se
pot autogospodări;
8) Prezentarea iniţiatorilor de proiecte de acte normative de propuneri
pentru politici, şi măsuri privind combaterea riscului de excluziune
socială a persoanelor vârstnice şi creşterea calităţii vieţii acestora;
9) Urmărirea modului în care Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale şi Ministerul Sănătăţii reglementează şi contribuie la
dezvoltarea platformei naţionale de geriatrie şi gerontologie;
10) Participarea membrilor Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice
la grupuri de lucru pentru iniţierea de noi acte normative privind
protecţia socială a persoanelor vârstnice în vederea unei abordări
integrate a stării sociale, materiale şi medicale a acestei categorii de
populaţie;
11) Solicitare adresată Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice de a elabora un act normativ care să
stabilească organizarea sistemului naţional de îngrijire la domiciliu a
persoanelor vârstnice dependente;
12) Stabilirea de relaţii de colaborare cu instituţii de cercetare şi Consiliul
Economic şi Social în vederea elaborării de lucrări documentare ce
privesc situaţia reală a persoanelor vârstnice în diferite domenii;
13) Intervenţie la Ministerul Sănătăţii şi la Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate pentru îmbunătăţirea reglementărilor privind gratuitatea şi
compensarea medicamentelor şi a analizelor medicale pentru
pensionari;
14) Solicitare

adresată

Ministerului

Sănătăţii

de

a

reglementa

organizarea şi susţinerea financiară a sistemului naţional de îngrijiri
medicale la domiciliul persoanelor vârstnice;
15) Elaborarea de sinteze pe baza datelor, chestionarelor şi a
informaţiilor primite de la consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice
şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi transmiterea acestora
membrilor Comisiei Permanente;
16) Dezbaterea analizelor şi studiilor elaborate de Secretariatul Tehnic al
Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice în Comisia Permanentă
şi transmiterea lor, după caz, la Preşedinţie, Parlament, Guvern, şi la
instituţiile competente ale administraţiei publice centrale, precum şi
preşedinţilor organizaţiilor centrale reprezentative ale pensionarilor
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pentru luarea la cunoştinţă asupra concluziilor cu privire la temele
abordate şi valorificarea propunerilor prezentate;
17) Intensificarea colaborării cu organizaţiile neguvernamentale, care
derulează programe adresate persoanelor vârstnice aflate în
dificultate;
18) Sprijinirea organizării asociative a persoanelor vârstnice pentru
participarea lor la viaţa socială, culturală, sportivă şi economică;
19) Participarea la întâlniri periodice cu reprezentanţi ai organizaţiilor
neguvernamentale şi ai diverselor instituţii de stat şi private care au
ca obiect de activitate, sau realizează, programe privind protecţia
socială a persoanelor vârstnice, în vederea organizării şi derulării
unor activităţi complementare, în special privind asistenţa şi îngrijirea
la domiciliu a persoanelor singure dependente;
20) Iniţierea de colaborări cu instituţii şi reprezentanţi ai societăţii civile
pentru susţinerea accesului persoanelor vârstnice la viaţa socioeconomică comunitară;
21) Intervenţie la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru
majorarea ajutorului pentru cazurile de deces ale pensionarilor, la
nivelul a două salarii medii pe economie, având în vedere creşterea
costului serviciilor în acest domeniu;
22) Urmărirea reglementării acordării de ajutoare băneşti persoanelor cu
pensii mici, cu ocazia sărbătorilor de Paşte şi Crăciun, precum şi
beneficiarilor Legii nr. 44/1994;
23) Elaborarea de lucrări, de analize şi studii de personalul de
specialitate al consiliului privind:
o Aspecte ce privesc asistenţa socială ca modalitate de
respectare a egalităţii de şanse şi apărarea drepturilor
persoanelor vârstnice;
o Coordonatele nivelului de trai al persoanelor vârstnice din
România;
o Evoluţia condiţiilor de viaţă ale persoanelor vârstnice din
România în perioada 2007-2011
o Starea de sănătate o componentă esenţială a calităţii vieţii
vârstnicilor
o Incluziunea socială a persoanelor vârstnice

12

o Implementarea activităţilor de economie socială în beneficiul
persoanelor vârstnice
o Organizarea acordării de servicii şi prestaţii pentru persoanele
vârstnice în cadrul sistemului de sănătate (medicamente în
regim gratuit şi compensat);
o Evoluţia trimestrială a principalilor indicatori ai sistemului
asigurărilor sociale de stat şi pentru agricultori;
o Situaţia socio-economică a persoanelor vârstnice din România
şi din alte ţări ale Uniunii Europene;
o Coşul minim de consum lunar pentru persoanele vârstnice;
o Sistemul de servicii rezidenţiale pentru persoanele vârstnice;
o Eficienţa acţiunilor poliţiei de proximitate adresate persoanelor
vârstnice;
24) Activitatea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele
persoanelor vârstnice, măsuri de implicare mai intensă a acestora la
nivelul judeţelor şi a municipiului Bucureşti pentru soluţionarea
favorabilă a problemelor persoanelor vârstnice;
25) Pregătirea materialelor care fac obiectul ordinilor de zi ale reuniunilor
Plenului Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi ale Comisiei
Permanente, difuzarea din timp a acestora la participanţi;
26) Elaborarea Raportului de activitate al Consiliului Naţional al
Persoanelor Vârstnice pentru anul 2012;
27) Organizarea şedinţelor plenare semestriale ale Consiliului Naţional al
Persoanelor Vârstnice şi organizarea şedinţelor de lucru lunare ale
Comisiei Permanente;
28) Antrenarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional al
Persoanelor Vârstnice în organizarea de analize şi dezbateri pe
diverse teme de interes pentru pensionari şi persoane vârstnice;
29) Mediatizarea activităţii Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
şi a consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice şi ale sectoarelor
municipiului Bucureşti prin mijloacele mass-media şi conferinţe de
presă;
30) Asigurarea colaborării permanente cu reprezentanţii mass-media,
pentru prezentarea diverselor aspecte din problematica persoanelor
vârstnice şi crearea în opinia publică a unui curent favorabil
acestora;
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31) Actualizarea

sistematică

a

site-ului

Consiliului

Naţional

al

Persoanelor Vârstnice cu lucrările elaborate de Secretariatul Tehnic
pentru a se cunoaşte de către persoanele interesate principalele
aspecte abordate din problematica persoanelor vârstnice;
32) Revizuirea

şi

completarea

Regulamentului

de

organizare

şi

funcţionare a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice precum şi
a regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
judeţene ale persoanelor vârstnice şi ale sectoarelor municipiului
Bucureşti.
33) Asigurarea finanţării cheltuielilor de funcţionare pentru consiliile
judeţene ale persoanelor vârstnice şi ale sectoarelor municipiului
Bucureşti;
34) Urmărirea derulării cheltuielilor în anul 2013 cu încadrarea în bugetul
aprobat şi elaborarea propunerilor bugetare pentru anul 2014;
35) Asigurarea exercitării auditului şi întocmirea raportului pe baza
controlului efectuat în acest domeniu;
36) Solicitarea

Guvernului

şi

Parlamentului

să

susţină

cererile

organizaţiilor centrale reprezentative ale pensionarilor adresate
confederaţiilor naţionale ale sindicatelor pentru a le acorda o cotă
parte din realizările obţinute din exploatarea patrimoniului sindical
creat pană în decembrie 1989;
37) Realizarea de intervenţii la consiliile judeţene, la cele ale sectoarelor
municipiului Bucureşti şi la prefecturi pentru repartizarea de sedii
consiliilor persoanelor vârstnice;
38) Completarea bazei materiale a Consiliului Naţional al Persoanelor
Vârstnice în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat şi a
reglementărilor legale în vigoare;
39) Încheierea de contracte în condiţiile legii pentru prestări servicii în
vederea bunei funcţionări a Consiliului Naţional al Persoanelor
Vârstnice, consiliilor judeţene şi cele ale sectoarelor municipiului
Bucureşti;
40) Asigurarea materialelor documentare prin realizarea de abonamente
la publicaţii de specialitate, precum şi prin achiziţionarea acestora de
la unităţi de difuzare;
41) Aprobarea trimestrială şi anuală a dării de seamă contabile pe bază
de bilanţ privind la cheltuielile efectuate de Consiliul Naţional al
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Persoanelor Vârstnice şi de consiliile judeţene ale persoanelor
vârstnice, precum şi de cele ale sectoarelor Municipiului Bucureşti;
42) Actualizarea Regulamentului Intern şi a fişelor de post pentru
angajaţii Secretariatului Tehnic.
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