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I. Introducere 

 

Dezvoltarea parteneriatului social și a societății civile reprezintă procese 

cultural - istorice care sunt strâns condiționate de realitățile economice și sociale, de 

mentalitățile și valorile umane, de cultura și maturitatea unei anumite comunități. 

Toleranța, responsabilitatea socială, recunoașterea pluralismului și voluntariatul 

reprezintă caracteristici culturale care susțin o anumită evoluție a dialogului social și 

a dialogului civic. În acest sens, dialogul cu partenerii sociali și societatea civilă la 

nivel european va trece într-o nouă etapă de maturitate istorică după ultimele evoluții 

și rezultate aferente perioadei începând cu anul 1985.  

Societatea civilă organizată, așa cum a fost definită în cadrul Convenției 

Comitetului Economic și Social European din 15-16 noiembrie 1999, reprezintă un 

ansamblu integrat și organizat al actorilor vieții civice, economice și sociale, 

incluzând partenerii sociali - sindicate și patronate; organizațiile reprezentative ale 

altor interese comunitățile religioase. economico-sociale - liber profesioniști, fermieri, 

etc; organizațiile non-guvernamentale. 

Plecând de la această concepție larg acceptată și în funcție de natura 

drepturilor și intereselor reprezentate - socio-economice sau civice, dialogul cu și 

între partenerii sociali, respectiv cu alte grupuri de interese economico - sociale este 

intitulat dialog social, iar dialogul cu organizații nonguvernamentale și comunitatea 

religioasă - dialog civic. Ambele componente fac parte din dialogul macroeconomic 

european, menit să asigure o guvernare democratică, apropiată de cetățenii săi, de 

opțiunile, nevoile și interesele acestora.  

Dialogul cu partenerii sociali și cu alte organizații ale societății civile 

organizate, precum și antrenarea acestora în procesul de dezvoltare socio-

economică reprezintă instrumente și obiective strategice pentru guvernarea oricărei 

societăți democratice. Uniunea Europeană, confruntată în ultimii zece ani cu noi 

provocări generate de extinderea spațiului comunitar, de trecerea la societatea 

informațională și de procesul de globalizare, a identificat în partenerii sociali noi piloni 

de stabilitate și dezvoltare. Evoluții importante se pot identifica la nivelul acquis-ului 
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comunitar1, la nivelul cadrului instituțional european, dar și în ceea ce privește 

suportul și acțiunile instituțiilor europene în raport cu acestea.  

Evoluția viitoare la nivel european a fiecăreia dintre cele două componente de 

dialog este condiționată decisiv de caracteristicile și parametri actuali, rezultate ale 

unei istorii și experiențe comunitare diferite. În acest sens, în bogata experiență de 

circa 30 de ani se poate constata o dinamică accelerată a dialogului social, în special 

la nivelul ultimilor 10 ani, semnificativ în acest sens reprezentând-o includerea în 

Tratatul Uniunii Europene a unor reglementări de susținere și promovare a acestui 

instrument de dezvoltare economico-socială. În ceea ce privește dialogul civic, putem 

considera existența sa în cadrul fazei de proiectare, pași importanți fiind realizați 

numai la nivelul ultimilor ani. 

Societatea civilă organizată constituie o matrice complexă de colaborare, 

parteneriate și legături între partenerii sociali, alte grupuri de interese economico - 

sociale - liber profesioniști, fermieri, etc, și organizații non-guvernamentale. Această 

construcție face parte din viată cotidiană a cetățenilor Europei și necesită o 

extrapolare și la nivelul procesului decizional comunitar.  

O viitoare concepție a Tratatului Uniunii Europene ar putea instituționaliza și 

dialogul civic alături de dialogul social, ca act complementar unei construcții 

democratice moderne.  

Crearea cadrului instituționalizat de consultare a societății civile organizate, 

care să includă un ansamblu mai integrat al intereselor economice și sociale din 

spațiul comunitar, inclusiv a organizațiilor neguvernamentale, reprezintă o nouă 

etapă pentru dezvoltarea dialogului macroeconomic european. În acest sens, rolul 

principal va reveni, cel puțin într-o primă fază, Comitetului Economic și Social 

European care poate acționa pentru:  

 promovarea drepturilor la asociere ale cetățenilor în vederea promovării 

valorilor civice, a democrației precum și a altor interese economico-

sociale, culturale;  

 promovarea construcției unei societăți civile organizate la nivel 

european, importantă majoră fiind acordată aspectelor de autonomie, 

reprezentativitate și recunoaștere a personalității juridice;  

                                                 
1
 ansamblu de măsuri convenite între Uniunea Europeană și fiecare țară candidată la aderare, care 

are ca scop stabilirea unei consultanțe speciale pentru ca acestea să adopte, cu costuri minime, 
corpusul de reguli și legi după care se administrează Uniunea Europeană 
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 promovarea participării societății civile organizate la orientarea politică, 

socială și economică a Uniunii, opțiunile acestora reprezentând un input 

valoros pentru deciziile de diferite naturi,  ale instituțiilor europene;  

 promovarea cooperării între partenerii de dialog tradiționali ai instituțiilor 

europene - sindicate si patronate și organizațiile reprezentative ale 

societății civile.  

Un rol important va reveni în perioada următoare și Comisiei Europene care 

trebuie să lanseze anumite inițiative de dezvoltare a canalelor de comunicare și 

informare cu structuri organizate ale organizațiilor non-guvernamentale, precum și a 

unor inițiative de promovare a consultării, cel puțin informale într-o primă fază, a 

organizațiilor non-guvernamentale în anumite domenii de interes specific. Legăturile 

actuale stabilite între Comitetul Economic și Social European și Platforma Europeană 

a Organizațiilor Non-Guvernamentale cu caracter social, între aceasta și 

Confederația Sindicatelor Europene, prima Convenție asupra societății civile 

organizate din 15-16 noiembrie 1999 reprezintă semnale importante pentru 

construcția unui nou cadru de consultare și dialog la nivel european.  

Reprezentativitatea societății civile va constitui un aspect importat de 

soluționat pentru construcția dialogului civic la nivel european. Dacă în ceea ce 

privește partenerii sociali, reprezentativitatea poate fi definită prin anumite criterii ușor 

identificabile și acceptate de către pârțile implicate, pentru organizațiile non-

guvernamentale acest lucru este mult mai dificil. Totuși, problema va trebui dezbătută 

avândul-se în vedere necesitatea din ce în ce mai mare de instituționalizare a 

dialogului cu societatea civilă organizată la nivel european. Comitetul Economic și 

Social va reprezenta cu siguranță prima principală platforma instituțională de 

consultare a organizațiilor non-guvernamentale.  

O mai mare convergență și complementaritate între dialogul social și  dialogul 

civic rămâne o prioritate a guvernării europene pentru perioada următoare. 

Separarea excesivă a celor două forme de dialog din punct de vedere al capacității 

de producere de rezultate, din punct de vedere al importantei acordate în cadrul 

proceselor de dialog reprezintă un risc de instabilitate și un detriment în defavoarea 

cetățenilor comunității. Crearea unor forumuri și platforme comune de dialog 

constituie o soluție la aceste noi cerințe.  

Dialogul cu societatea civilă organizată constituie un obiectiv al administrației 

europene, al Comitetului Economic si Social, al Parlamentului European, al 
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Comitetului Regiunilor si al Consiliului, obiectiv care trebuie tradus în mijloace, 

resurse și termene pentru atingerea sa. În particular, crearea unui cadru regulat și 

sistematic pentru dialogul dintre instituțiile europene și societatea civilă organizată 

reprezintă cheia pentru atingerea obiectivelor politicilor comunitare în raport cu 

cetățenii săi.  

Este de menționat că România a acționat şi se preocupă constant de a se 

alinia la instituțiile de profil din spațiul comunitar. La începutul acestui deceniu, 

modelul social al României se caracterizează printr-o puternică transformare, în 

strânsă concordanță cu însușirea sistemului democratic şi al valorilor europene.  

Construcția platformei instituționale în domeniul dialogului social a început în 

anul 1997, prin adoptarea Legii de organizare şi funcționare a Consiliului Economic şi 

Social, prin care s-a creat cadrul instituțional la nivel național unde partenerii 

sociali sunt informați şi consultați cu privire la proiectele de acte normative inițiate să 

reglementeze politicile economico-sociale ale României. Iar 7 ani mai târziu, a fost 

adoptată de către guvern hotărârea nr. 499, privind înființarea, organizarea si 

funcționarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor 

vârstnice, în cadrul prefecturilor.  

Ședințele lunare ale comitetelor consultative de dialog civic din cadrul 

prefecturilor constituie un bun prilej pentru dezvoltarea dialogului social dintre 

autoritățile locale și președinții organizațiilor județene de pensionari, membri ai 

consiliilor persoanelor vârstnice. Drept urmare a acestui dialog a crescut interesul și 

implicarea autorităților locale în soluționarea unor probleme și nevoi concrete ale 

persoanelor vârstnice.  
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II. Activitatea Consiliilor Județene ale Persoanelor 

Vârstnice din cadrul C.C.D.C.P.P.V  

 

Prin această lucrare, Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, şi-a propus 

să realizeze o analiză a activităţii desfăşurate de comitetele consultative de dialog 

civic pentru problemele persoanelor vârstnice în anul 2018, cu scopul de a evidenţia 

principalele probleme care au fost dezbătute în cadrul şedinţelor de lucru, 

principalele propuneri rezultate şi măsurile aplicate în vederea îmbunătăţirii nivelului 

de trai şi a condiţiilor de viaţă a persoanelor vârstnice. 

Potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 499/2004, funcționează la nivelul 

prefecturilor comitete consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor 

vârstnice care dezbat problemele locale din domeniul social, economic, medical şi 

cultural ce privesc această categorie de populație şi stabilesc măsuri pentru 

soluționarea acestora.  

Din componenta acestor organisme fac parte: 

 prefectul;  

 unul dintre subprefecți; 

 reprezentanții direcției de muncă şi protecție socială, ai casei de asigurări de 

sănătate şi ai casei de pensii; 

 reprezentanții serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, cu atribuții în 

domeniile: social, economic, medical şi cultural; 

 reprezentanții organizațiilor de pensionari; 

 președintele consiliului persoanelor vârstnice. 

Componenta nominală a comitetului consultativ de dialog civic pentru 

problemele persoanelor vârstnice este stabilită prin ordin al prefectului. 

La ședințele de lucru ale comitetului consultativ de dialog civic pentru 

problemele persoanelor vârstnice sunt invitate, după caz, şi alte persoane, în funcție 

de problematica stabilită de comun acord cu președinții consiliilor persoanelor 
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vârstnice.  

Conducerea ședințelor de lucru ale comitetului consultativ de dialog civic 

pentru problemele persoanelor vârstnice este asigurată de către prefect, iar lucrările 

de secretariat sunt realizate de către prefectură, cu participarea unui reprezentant al 

persoanelor vârstnice. Coordonarea lucrărilor de secretariat se asigură de către unul 

dintre subprefecți numit în comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele 

persoanelor vârstnice. 

  La convocarea prefectului, potrivit actului normativ mai sus menționat, 

comitetul consultativ se întrunește lunar în ședințe de lucru şi dezbate probleme de 

interes care privesc persoanele vârstnice. 

Potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 499/2004, coordonarea 

metodologică a activității comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele 

persoanelor vârstnice este asigurată de către Ministerul Administrației şi Internelor în 

colaborare cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale. 

În ceea ce priveşte dialogul civic local, crearea şi funcţionarea Comitetelor 

consultative de dialog pentru persoanele vârstnice la nivelul fiecărui judeţ şi 

municipiul Bucureşti a instituit cadrul pentru consultări sectoriale, între partenerii 

sociali şi puterea locală. Însă pentru a putea observa punctele tari sau slabe ale 

acestui sistem este necesară o evaluare periodicã asupra funcţionalităţii şi 

rezultatelor procesului de dialog civic din cadrul acestor structuri. În paralel, se 

impun noi acţiuni care să determine accentuarea raporturilor de informare, 

consultare şi soluţionare a problemelor, astfel încât dialogul social să contribuie în 

mod evident la îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale persoanelor vârstnice.  

Activitatea desfășurată de către președinții consiliilor județene ale persoanelor 

vârstnice în cadrul comitetelor consultative de dialog civic a avut ca principale 

obiective soluționarea unor probleme de interes pentru pensionari (pensii, sănătate, 

transport, asistență medicală) în situația în care știau că puterea de cumpărare a 

pensiilor are un trend descendent.  

Consiliile județene ale persoanelor vârstnice s-au implicat și au reușit 

obținerea de reduceri și gratuități pe transportul local pentru pensionari, acordarea de 

ajutoare constând în bani și alimente, acordarea de ajutoare pentru încălzire pe 

timpul iernii, reducerea taxelor și impozitelor pe clădiri și terenuri pentru pensionari, 

acordarea de consiliere psihologică și juridică gratuită. 

Pentru soluționarea cererilor și reclamațiilor pensionarilor pe probleme legate 
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de pensii, consiliile județene ale persoanelor vârstnice au intervenit în repetate 

rânduri la casele județene de pensii. De asemenea s-a intervenit și la casa județeană 

de asigurări de sănătate pentru soluționarea cererilor și reclamațiilor pensionarilor pe 

probleme legate de acordarea serviciilor medicale și procurarea medicamentelor 

gratuite sau compensate. În această privință un aport semnificativ l-au avut 

reprezentanții consiliilor județene desemnați de acestea să facă parte din consiliile de 

administrație ale caselor județene de pensii. 

 

A. Principalele probleme prezentate în cadrul dezbaterilor 

În anul 2018, comitetele consultative de dialog civic pentru problemele 

persoanelor vârstnice, reunite în şedinţe de lucru, au dezbătut probleme importante 

şi de interes, dintre care exemplificăm pe domenii: 

 

Pensii: 

În domeniul pensiilor discuţiile din cadrul şedinţelor Comitetelor de Dialog 

Civic s-au axat în jurul a patru mari subiecte: 

 prevederile proiectul noii legi a pensiilor; 

 nerespectarea prevederilor Legii nr. 263/2010 privind indexarea valorii 

punctului de pensie cu rata inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a 

câştigului salarial mediu brut realizat; 

 returnarea sumelor reţinute abuziv prin aplicarea C.A.S. de 5,5%; 

 recalcularea pensiilor pentru persoanele care au desfăşurat activităţi în locuri 

de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă, respectiv activităţi în 

locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite şi/sau condiţii speciale. 

 

Sănătate: 

Principalele probleme dezbătute în majoritatea judeţelor au fost cele legate de: 

compensarea preţurilor la medicamente, suplimentarea în farmacii şi pe listele 

stabilite a medicamentelor gratuite şi compensate pentru pensionari, extinderea 

gradului de acces al persoanelor vârstnice la serviciile medicale, majorarea fondurilor 

destinate intervențiilor stomatologice, suplimentarea dozelor de vaccin antigripal 

pentru a preveni răspândirea virusului în rândul persoanelor vârstnice și 

suplimentarea numărului farmaciilor din mediul rural. 
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În cadrul ședințelor comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele 

persoanelor vârstnice din anul 2018 s-a  abordat și problema numărului mic de 

medici specialiști (geriatrie, oncologie, reumatologie, diabetologie). 

În ședințele comitetelor consultative au fost dezbătute probleme generate de 

nefuncționarea sistemului informatic al cardul naţional de sănătate, analizându-se 

nevoia de soluționarea cât mai urgentă a acestora.  

Având în vedere sesizările primite de la pensionari, președinții Consiliilor 

județene ale persoanelor vârstnice au adus în discuție respectarea programului și 

programărilor de către medicii de familie. De asemenea s-a cerut înființarea de 

cabinete stomatologice în mediul rural, unde acestea lipsesc cu desăvârșire. 

 

Asistenţa Medico-Socială 

Pe linie socială, comitetele consultative, au dezbătut mai multe solicitări ale 

vârstnicilor dintre care se exemplifică: înfiinţarea de noi unităţi medico-sociale, 

identificarea de locaţii noi pentru a se putea amenaja cămine destinate persoanelor 

vârstnice, dezvoltarea îngrijirii medicale la domiciliu precum şi a îngrijirii în cadrul 

familiei prin acordarea de facilităţi, îmbunătăţirea asistării şi confortului în căminele 

pentru persoanele vârstnice, monitorizarea activităţii centrelor de îngrijire şi asistenţă 

socială şi a unităţilor medico-sociale.  

Serviciile sociale la domiciliu vizează în special îngrijirea persoanei, prevenirea 

marginalizării sociale şi sprijinirea pentru reintegrarea socială, consiliere juridică şi 

administrativă, sprijin pentru plata unor servicii şi obligaţii curente, îngrijirea locuinţei 

şi a gospodăriei, ajutor pentru menaj, prepararea hranei. 

Din problematica întâlnită, în anul 2018, în domeniul asistenţei sociale a 

persoanelor vârstnice, s-a concluzionat că, numărul instituţiilor de asistenţă socială 

este în continuare insuficient în comparaţie cu numărul de cereri de internare care 

sunt în aşteptare. 

Se menţine problema necesităţii înfiinţării de noi cămine pentru persoanele 

vârstnice, având în vedere că nu pot fi soluţionate favorabil toate solicitările celor 

care au dreptul la asistenţă socială şi se află în situații de dificultate. 

 

Alte probleme 

 Absența prefectului de la ședintele comitetelor consultative 

Consiliile Persoanelor Vârstnice din județele Dolj și Giurgiu au reclamat faptul că 
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prezența prefectului la ședintele comitetelor consultative este redusă, iar în 

județul Maramureș ședințele nu se țin lunar conform prevederilor Hotărârii de 

Guvern nr. 499/2004.  

 Taxele pentru serviciile religioase 

Având în vedere posibilitățile materiale reduse ale persoanelor vârstnice este 

necesară scutirea acestora de la plata tuturor serviciilor religioase. În acest sens,  

mai multe consilii județene ale persoanelor vârstnice au militat în cadrul ședintelor 

comitetelor consultative. 

 Acordarea de bilete de tratament balnear pentru pensionari 

Acordarea de bilete de tratament balnear pentru pensionari s-a desfăşurat fără 

mari probleme şi unde a fost necesar consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice au 

intervenit pentru suplimentarea numărului lor, demersul fiind susţinut de casele 

județene de pensii. 

 Parteneriatul dintre Poliţia de Proximitate şi asociaţiile pensionarilor  

O temă de interes analizată anual în cadrul comitetelor consultative a fost cea 

legată de eficienţa acţiunilor desfășurate în anul 2018 de către polițiștii de 

proximitate. În majoritatea judeţelor s-a evidenţiat faptul că numărul poliţiştilor de 

proximitate este insuficient, iar vârstnicii care pot fi potenţiale victime ale infractorilor 

nu sunt identificaţi în toate localităţile. 

De asemenea, s-a solicitat ca fiind importantă şi implicarea autorităţilor pentru 

prevenirea şi combaterea actelor de violenţă şi agresiune îndreptate împotriva 

persoanelor vârstnice. 

 Consultarea reprezentanțiilor persoanelor vârstnice 

O altă problemă foarte importantă semnalată prin intermediul acestor întâlniri, 

este consultarea persoanelor vârstnice atunci când sunt luate decizii care îi vizează 

în mod direct. Aceştia cer instituţiilor statului să înceteze adoptarea unor decizii şi 

acte legislative fără consultarea cu reprezentanţii pensionarilor. 

 Măsuri de protecţie în caz de cutremur și incendiu 

Având în vedere că tot mai multe cutremure au avut loc în ţara noastră în 

ultima perioadă Consiliile Judeţene ale Persoanelor Vârstnice au contribuit la 

mediatizarea măsurilor ce se pot lua în caz de cutremur pentru evitarea 

accidentărilor şi a deceselor. De asemenea în cadrul mai multor ședințe ale 

Comitetelor de Dialog Civic, reprezentanții consiliilor județene au adus în discuție 
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necesitatea organizării unor întâlniri în cadrul cărora persoanele vârstnice să fie 

educate în scopul prevenirii și stingerii incendiilor. 

 Situaţia decontării transportului local 

Consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice au adus în discuţie situaţia 

decontării transportului urban cu mijloacele de transport în comun aparţinând 

societăţilor cu capital de stat, pentru beneficiarii Legii nr.118/1990. 

 Situația serviciile publice de încălzire 

De asemenea s-au discutat şi problemele privind serviciile publice de 

încălzire, insistându-se asupra modului de facturare, eliminarea birocraţiei şi ce 

măsuri pot fi luate pentru reducerea cheltuielilor în special pentru pensionarii cu 

pensii mici. 

 Atragerea de fonduri europene pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor 

vârstnice 

     O altă problemă discutată în ședințele comitetelor consultative de dialog a 

fost 

creșterea numărului de proiecte finanțate din fonduri europene destinate îmbunătățirii 

calității vieții persoanelor vârstnice. 

 Reabilitarea termică și anveloparea blocurilor. 

Această măsură a fost susținută în mod special în mod special pentru 

îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor și implicit scăderea facturilor la căldură 

a persoanelor vârstnice. 

 

B. Rezultatele aplicării hotărârilor adoptate  

 

 În tematica şedinţelor de lucru ale comitetelor consultative de dialog civic 

pentru problemele persoanelor vârstnice şi-au găsit locul importante probleme ale 

situaţiei socio-economice existente dintre care cele mai importante le exemplificăm în 

continuare. 

 În mai multe județe a fost prezent la ședințele Comitetelor consultative de 

dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice secretarul de stat Adrian Marius 

Rîndunică, de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, pentru a  prezenta prevederile 

proiectul noii Legi a pensiilor. Prilej cu care reprezentanții CJPV și-au făcut 

cunoscute propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect de act normativ 
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atât de important pentru pensionari. 

 Mărirea numărului de farmacii în mediul rural 

Prin eforturile depuse și insistența reprezentanțiilor persoanelor vârstnice în 

cadrul comitetelor consultative de dialog civic s-a reușit mărirea numărului de 

farmacii din mediul rural. 

 Obținerea de facilități pe mijloacele de transport 

În ședințele lunare ale Comitetelor consultative datorită efortului președinților 

Consiliilor Județene ale Persoanelor Vârstnice s-a reușit obținerea de gratuităţi şi 

reduceri pe mijloacele de transport locale pentru persoanele vârstnice.  

 Acordarea de ajutoare băneşti pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 

Consiliile consultative din majoritatea judeţelor au analizat stadiul de pregătire 

a primăriilor şi furnizorilor de agent termic în vederea acordării de ajutoare pentru 

încălzirea locuinţei în sezonul rece. Mare parte din disfuncţionalităţile semnalate au 

fost soluţionate prin intervenţia prefecţilor. 

La intervenția președinților CJPV s-a reușit majorarea plafonul pentru 

obținerea ajutorului de încălzire, astfel mai multe persoane vârstnice au putut să 

primească un sprijin pe timp de iarnă. 

 Suplimentare dozelor de vaccin antigripal 

Pentru grupurile vulnerabile, adică cele cu risc ridicat de îmbolnăvire, vaccinul 

antigripal este gratuit. În această categorie se încadrează persoanele cu vârsta peste 

65 de ani, una din categoriile cele mai expuse la viroze respiratorii, persoanele cu 

boli cronice, în special boli respiratorii şi cardiovasculare sau boli metabolice, copiii şi 

bătrânii instituţionalizaţi, personalul medical sau gravidele. 

Direcțiile de sănătate publice județene au luat măsuri pentru a preîntimpina 

îmbolnăvirile specifice sezonului de iarnă pentru persoanelor vârstnice, astfel prima 

tranşă de vaccin antigripal a fost distribuită încă de la începutul lunii octombrie 2018. 

Iar reprezentanții CJPV au cerut suplimentarea dozelor cu scopul de a proteja un 

număr cât mai mare de persoane vârstnice. 

 Activitatea poliţiei de proximitate pentru ajutorarea persoanelor vârstnice 

În baza Protocolului de colaborare cu Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice, 

poliţiştii de proximitate desfăşoară acţiuni de consiliere a pensionarilor astfel încât 

aceştia să poată identifica situaţiile care prezintă pericol. Printre acţiunile de 

prevenire desfăşurate se numără şi consilierea persoanelor vârstnice cu privire la 
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faptele comise cu violenţă, furturile din locuinţe şi comiterea infracţiunilor prin 

metoda „Accidentul”, metoda “Ambulanța”, “Pomana” sau alte metode infracționale în 

fața cărora persoanele în vârstă sunt vulnerabile. 

 Sărbătorirea Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice – 1 Octombrie 

În toate judeţele, Consiliile Judeţene au sprijinit solicitările persoanelor 

vârstnice pentru organizarea de acţiuni destinate sărbătoririi Zilei Internaţionale a 

Vârstnicilor. Primăriile, în limita posibilităţilor financiare, s-au implicat pentru 

sărbătorirea acestei ocazii speciale pentru toate persoanele vârstnice. Astfel, s-au 

împărţit pachete cu cadouri, s-au desfăşurat manifestări cultural artistice, mese 

rotunde pe diverse teme, reuniuni ale pensionarilor, concursuri de şah, table şi 

rummy. Măsurile organizatorice pentru sărbătorirea acestui eveniment au fost 

hotărâte în cadrul şedinţei comitetelor consultative din luna septembrie 2018, în care 

reprezentanții pensionarilor au formulat majoritatea propunerilor şi au insistat pentru 

materializarea lor.  

 Sărbătorirea „Centenarului Marii Uniri”. 

În cadrul ședințelor comitetelor consultative s-a discutat despre sărbătorirea 

aniversarea Centenarului României 2018, iar președinții Consiliilor județene ale 

persoanelor vârstnice au obținut implicarea în organizarea evenimentului a 

persoanelor vârstnice.  

De asemenea cu prilejul sărbătoririi centenarului Marii Uniri de la 1 decembrie 1918 

au fost organizate o serie de evenimente adresate persoanelor vârstnice precum: 

vizite ale ansamblurilor folclorice la căminele de bătrâni, spectacole de muzică şi 

dansuri populare, concursuri de poezii și pictură, etc. 
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III. Concluzii  

 

 În anul 2018 activitatea comitetelor consultative de dialog civic pentru 

problemele persoanelor vârstnice a continuat să înregistreze o stagnare din lipsa 

resurselor materiale şi financiare, dar și din lipsa de interes a autorităților locale. Este 

necesar să existe o mai bună mobilizare din partea prefecţilor, atât în domeniul 

regularităţii desfăşurării şedinţelor lunare de lucru, cât şi în domeniul urmăririi 

îndeplinirii hotărârilor adoptate de aceste organisme. 

 Viaţa de zi cu zi a pensionarilor care rămâne supusă în continuare unor 

privaţiuni severe ca o consecinţă a creşterii permanente a preţurilor la alimentele de 

bază şi principalele servicii (în special încălzirea locuinţei, electricitate, întreţinere), 

precum şi a contextului economic actual. 

 Deficienţele din sectorul de sănătate care continuă să afecteze negativ în mod 

deosebit vârstnicii, cei mai numeroşi utilizatori ai serviciilor din unităţile sanitare şi 

principalii consumatori de medicamente, este necesar să se afle în atenţia 

comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice și în 

anul 2018. 

Este necesară o colaborare mult îmbunătăţită a instituţiei prefectului cu 

preşedintele şi membrii Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice, respectiv ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti, în vederea analizării într-un cadru organizat a 

celor mai importante şi actuale probleme ale persoanelor vârstnice. Abordând un 

asemenea mod de lucru, participativ şi cât mai concret, avem convingerea că 

problemele persoanelor vârstnice vor putea găsi soluţionări favorabile pe plan local.  
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IV. Propuneri 

 

În vederea îmbunătăţirii nivelului de trai al persoanelor vârstnice, comitetele 

consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, consideră că şi 

în anul 2018  este necesar să acţioneze prin: 

 elaborarea în continuare la începutul anului a unui program tematic al 

dezbaterilor în care să fie incluse temele ce vor fi supuse analizei, astfel 

încât să se cunoască din timp problemele şi să se participe cu propuneri 

în vederea soluţionării acestora; 

 asigurarea condiţiilor pentru ca şedinţele de lucru să se desfăşoare cu 

regularitate, în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti. Totodată, este 

absolut necesar ca acestea să fie conduse de prefecţi şi nu de înlocuitori 

ai acestora pentru a se evita situaţiile de formalism şi a se obţine 

rezultatele scontate în stabilirea şi aplicarea hotărârilor adoptate; 

 participarea la şedinţele de lucru ale comitetelor consultative a 

preşedinţilor consiliilor judeţene care sunt în măsură să sprijine finanţarea 

măsurilor stabilite pentru rezolvarea problemelor persoanelor vârstnice, 

reprezentând instituţiile care gestionează bugetele judeţelor; 

 invitarea la şedinţele de lucru ale comitetelor consultative a unor 

reprezentaţi ai instituţiilor publice care au legătură, prin activitatea ce o 

desfăşoară, cu temele puse în discuţie, precum: Episcopia, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Direcţia de Cultură, 

Poliţia de Proximitate, precum şi reprezentanţi ai presei pentru a informa 

opinia publică, în special persoanele vârstnice, că problemele lor sunt în 

atenţia acestui organism şi în agenda de lucru a prefectului în vederea 
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soluţionării; 

 stabilirea de termene şi responsabili pentru măsurile adoptate în şedinţele 

de lucru ale comitetelor consultative, informarea permanentă a membrilor 

acestui organism asupra modului cum acestea au fost soluţionate; 

 desfăşurarea unor şedinţe de lucru lunare ale comitetelor consultative la 

sediul organizaţiilor de pensionari cu participarea mai largă a 

pensionarilor; 

 intensificarea numărului de întâlniri ale reprezentanţilor organelor 

administraţiei publice cu reprezentanţii persoanelor vârstnice pentru ca 

problemele acestora să fie dezbătute şi găsite soluţii de rezolvare în 

comun. 

 
x 

x    x        
 

În ceea ce priveşte programul tematic anual pentru desfăşurarea şedinţelor 

lunare de lucru ale comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele 

persoanelor vârstnice, sugerăm următoarele teme care să fie dezbătute în anul 2018: 

 stadiul soluţionării cererilor privind recalcularea pensiilor; 

 disfuncţionalităţile din sistemul de sănătate, asistenţa medicală în 

ambulatoriu şi spitale, situaţia din mediul rural; 

 asigurarea medicamentelor gratuite şi compensate, precum şi a 

dispozitivelor medicale pentru persoanele vârstnice; 

 funcţionarea reţelei de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice aflate 

în dificultate; 

 stadiul aplicării de gratuităţi la transportul urban precum şi acordarea de 

alte facilităţi pentru persoanele vârstnice; 

 înfiinţarea de noi centre de zi, aziluri de noapte, cantine şi cămine pentru 

vârstnici în vederea soluţionării cererilor acestei categorii de populaţie;  

 organizarea distribuirii biletelor de tratament balnear pentru pensionari în 

sensul eliminării disfuncţionalităţilor existente în prezent; 

 înfiinţarea de farmacii şi puncte farmaceutice în localităţile din mediul 

rural, pentru eliminarea deplasării pensionarilor la distanţe mari, în 

vederea procurării medicamentelor gratuite sau compensate prescrise de 

medici; 
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 sprijinul acordat de consiliile locale prin adoptarea de hotărâri în vederea 

reducerii sau anularea taxelor şi impozitelor care revin în obligaţia de plată 

a pensionarilor cu venituri foarte mici; 

 obținerea de facilităţi la călătoria cu metroul pentru pensionarii din 

municipiul Bucureşti; 

 realizarea unor campanii de informare referitoare la subiectele de 

actualitate și temele de interes pentru persoanele vârstnice; 

 sprijinirea locatarilor de la bloc pentru îngrijirea spațiilor verzi, în sensul 

reducerii birocrației pentru tăierea copacilor uscați și plantare altora. 


