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Judeţul Argeş 
 Activităţi de voluntariat: 

- distribuirea unor ajutoare materiale oferite de autorităţile publice locale pentru 
persoanele vârstnice cu venituri mici; 

- sprijinirea autorităţilor în domeniul protecţiei mediului prin desemnarea unor 
pensionari ca observatori; 

- activităţi culturale şi recreative; 
- organizarea unor excursii la obiectivele turistice şi mănăstirile din judeţ sau din 

apropierea judeţului. 
 Numărul voluntarilor persoane vârstnice este de circa 90. 
 Protocol de colaborare cu primariile, Consiliul judeţean şi Prefectura. 

Judeţul Bacău 
 Activităţi de voluntariat: 

- acordarea ajutoarelor sinistraţilor din vara anului 2008 prin participarea unor 
pensionari la limitarea şi înlăturarea calamităţilor; 

- ecologizarea parcurilor cu ajutorul a 60 de pensionari voluntari; 
- acţiuni de plantare a pomilor cu ajutorul a 42 de pensionari voluntari ; 
- consultaţii juridice ; 
- consultaţii medicale ; 
- activităţi recreative . 

 Se colaborează cu un număr de 25 de voluntari – persoane vârstnice – care au 
profesii precum : medici, profesori, jurişti, ingineri, cadre militare. 

 Protocoale de colaborare încheiate cu :  
- Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate ; 
- Casa de Pensii ; 
- Poliţia Judeţeană ; 
- Club 60+ ; 
- Fundaţia Constantin Brâncoveanu. 

PROPUNERE : 
- Să fie sensibilizate autorităţile locale din teritoriu pentru acordarea sprijinului material 
şi financiar în limitele legale pentru aceste categorii de persoane. 

Judeţul Braşov 
 Activităţi de voluntariat: 

- activităţi culturale, recreative şi de agrement ; 
- excursii pelerinaj la mănăstiri ; 
- achitarea facturilor şi servicii de menaj la domiciliu ; 
- asistenţă medicală ; 

 Protocoale de colaborare încheiate cu :  
- Primării ; 
- Prefectura ; 
- Asociaţia Naţională « Cultul Eroilor» ; 



Judeţul Bistriţa-Năsăud 
 Activităţi de voluntariat: 

- consiliere juridică ; 
- consultaţii medicale ; 
- identificarea persoanelor vârstnice care au venituri mici pentru ajutorarea lor ; 
- ajutor pentru întocmirea dosarelor pentru persoanele decedate pentru ajutorul 

legal de înmormântare 
- activităţi culturale, recreative şi de agrement ; 
- organizarea de excursii. 

 Numărul voluntarilor – persoane vârstnice – este de circa 15 dintre care : jurişti, 
economişti, medici, profesori, ingineri, învăţători.  

 Protocol de Colaborare cu : 
- Prefectura ; 
- Primăria ; 
- Direcţia Muncii, Solidarităţii şi Familiei ; 
- Casa Judeţeană de Pensii ; 
- Poliţia de Proximitate . 

Judeţul Călăraşi 
 Activităţi de voluntariat: 

- rezolvarea problemelor vârstnicilor pe linie de sănătate, calcularea pensiilor, 
evidenţa vârstnicilor cu venituri mici în scopul ajutorării acestora; 

- deplasări la spitale pentru a urmări şi interveni în sprijinul asigurării 
tratamentului medical al vârstnicilor; 

- însoţirea personalului din Casa de Asigurări de Sănătate în controalele privind 
acordarea de către farmacii a medicamentelor compensate şi gratuite. 

 Sunt un număr de 45 de voluntari, cu profesii: asistenţi medicali, muncitori în 
confecţii, tehnicieni, ingineri, profesori, economişti, medici, jurişti. 

 Au fost încheiate protocoale cu : 
- Fundaţia Călăraşi 2005 ; 
- Fundaţia Bethamihaus ; 
- Fundaţia Protoieria ; 
- Crucea Roşie ; 
- Fundaţia Acţiunea Civică. 

PROBLEME : 
- lipsa unui mijloc de transport pentru deplasarea la toate acţiunile organizate în 

localităţile judeţului ; 
- lipsa fondurilor pentru deplasări. 

Judeţul Caraş-Severin 
 Activităţi de voluntariat : 

- consiliere şi asistenţă juridică ; 
- consultaţii medicale ; 
- activităţi culturale, programe artistice ; 
- organizarea de excursii. 

 Numărul voluntarilor – persoane vârstnice – este de 80, de profesii diferite, cum ar 
fi : jurişti, profesori, ingineri, medici, militari, muncitori şi casnice. 



 Protocoale de colaborare cu : 
- Poliţia de Proximitate ; 
- Asociaţiile de locatari ;  
- Provitam ; 
- Caritas ; 
- Poşta Română ; 
- Casa de Sănătate ; 
- Direcţia de Statistică ; 
- Casa Judeţeană de Pensii . 

Judeţul Covasna 
 Activităţile de voluntariat desfăşurate : 

- asigurarea  asistenţei medicale ; 
- identificarea persoanelor vârstnice singure ; 
- organizarea unor excursii în ţară şi străinătate ; 
- acordarea de sprijin material; 
- organizarea de activităţi distractive cu diferite ocazii; 

 Numărul de voluntari – persoane vârstnice – cu care se colaborează este în număr 
de 18, cu următoarele profesii : medici, jurişti, notari, avocaţi, profesori, cadre militare. 

 Protocol de colaborare încheiat cu poliţia de Proximitate. 
Judeţul Dâmboviţa 

 Activităţi de voluntariat: 
- asistenţă juridică ; 
- asistenţă medicală ; 
- activităţi culturale, recreative şi de agrement. 

 Numărul de voluntari sunt de 50 persoane, care prin activităţile propuse şi 
desfăşurate au cuprins un număr de circa 2500 de persoane. 

 Protocoale de colaborare sunt cu : 
- Fundaţia Catedrala Eroilor Târgovişte ; 
- Asociaţia Provita ; 
- Fundaţia Crucea Alb Galbenă 

Judeţul Dolj 
 Activităţi de voluntariat : 

- consiliere şi îndrumarea de a se interna în unităţi de asistenţă medico-sociale 
pe raza judeţului, a unor persoane vârstnice cu afecţiuni cronice ; 

- activitate de depistare a unor persoane vârstnice cu venituri mici în vederea 
acordării de ajutoare materiale ; 

- consilierea persoanelor vârstnice cu grad ridicat de risc din punct de vedere al 
victimizării şi abuzului ; 

- consiliere juridică pe diferite probleme ; 
- consultaţii medicale ; 
- activităţi culturale şi recreative ; 
- excursii de documentare şi agrement . 

 Numărul voluntarilor - persoanelor vârstnice – este de circa 49, iar profesiile 
acestora sunt : economişti, jurişti, tehnicieni, cadre militare etc. 

 Protocoale de colaborare încheiate cu : 



- Primăria ; 
- Prefectura ; 
- Consiliul Judeţean ; 
- Casa Judeţeană de Pensii ; 
- Teatrul Liric « Elena Teodorini » ; 
- Teatrul Naţional « Marin Sorescu » ; 
- Filarmonica Oltenia ; 
- Muzeul Oltenia ; 

Judeţul Giurgiu 
 Activităţi de voluntariat: 

- cu ajutorul membrilor voluntari, organizaţiile de pensionari au întocmit tabele 
nominale şi au acordat ajutoare materiale în bani şi produse alimentare, din 
sponsorizări şi sume proprii cu ocazia sărbătorilor ; 

- au fost organizate acţiuni pe linia combaterii faptelor antisociale şi 
popularizarea legislaţiei în vigoare; 

- consiliere pe diferite probleme ca : pensii, fond funciar, taxe şi impozite, bilete 
de tratament balnear ; 

- activităţi culturale, excursii în ţară şi străinătate ; 
- activităţi recreative în cluburile organizaţiilor de pensionari. 

 Numărul voluntarilor pensionari este de 530 de persoane de diferite profesii ca : 
maiştri, ingineri, cadre didactice, muncitori, cadre medicale etc. 

 Protocoale de colaborare încheiate cu :  
- Poliţia de Proximitate ; 
- Poliţia de Frontieră ; 
- Casa judeţeană de Pensii ; 
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. 

Judeţul Gorj 
 Activităţi de voluntariat: 

- consiliere juridică; 
- activităţi culturale şi recreative; 

 Protocoale de colaborare încheiate cu : 
- Fundaţia Internaţională Umanitatea ; 
- Fundaţia Aproape. 

Judeţul Harghita 
 Activităţi de voluntariat: 

- consiliere juridică; 
- asistenţă medicală; 
- activităţi culturale şi recreative. 

 Numărul voluntarilor este de 20 de persoane, cu profesii: medic, avocat, inginer, 
profesor, ofiţer în rezervă. Un număr de 400 de persoane au beneficiat de serviciile 
oferite pe bază de voluntariat. 
PROBLEME : 
- lipsa de fonduri, neimplicarea suficientă a autorităţilor locale pentru sprijinirea 
persoanelor vârstnice în soluţionarea favorabilă a problemelor lor. 



Judeţul Hunedoara 
 Activităţi de voluntariat: 

- asigurarea servirii mesei la cantina socială de către 42 persoane vârstnice; 
- asistenţă socială şi medicală pentru 90 de persoane; 
- cu prilejul sărbătorilor de Paşte s-au acordat ajutoare în alimente la 170 de 

persoane ; 
- consultanţă juridică în domeniul pensiilor, servicii imobiliare, drepturi de 

moştenire şi succesiune ; 
- în colaborare cu Poliţia de Proximitate, un important număr de persoane 

vârstnice îşi aduc contribuţia la acţiuni de patrulare şi supraveghere a unor 
persoane singure şi bolnave, fără posibilităţi de siguranţă şi apărare ; 

- cu participarea unor medici pensionari s-au organizat în cluburile pensionarilor 
şi centrele de zi pentru persoanele vârstnice dezbateri pe teme medicale şi de 
sănătate; 

- un număr de persoane vârstnice activează voluntar în diferite activităţi – 
pictură, lucrări artizanale, literare şi de creaţie ; 

- excursii pelerinaj la mănăstiri; 
- sunt organizate programe de petrecere a timpului . 

 Se colaborează cu următoarele instituţii publice, organizaţii şi asociaţii 
neguvernamentale : 

- Primăria şi Consiliile locale ; 
- Prefectura ; 
- Casa Judeţeană de Pensii ; 
- Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate ; 
- Inspectoratul Judeţean de Poliţie ; 
- Crucea Rosie ; 
- Asociaţia Umanitară Maranata ; 
- Asociaţia Umanitară Glasul Penticostalilor ; 
- Asociaţia Samaritenilor 

PROPUNERE: 
- să se încheie protocoale de parteneriat privind asistenţa socială şi medicală cu 

instituţiile abilitate; 
Judeţul Ialomiţa 

 Activităţi de voluntariat: 
- vizite la domiciliul persoanelor dependente şi cu probleme de sănătate ; 
- ajutor la cumpărături ; 
- achitarea facturilor şi servicii de menaj la domiciliu ; 
- acordarea de asistenţă medicală la domiciliul persoanelor dependente ; 
- transportul ajutoarelor la domiciliul vârstnicilor; 
- consiliere juridică, în special atunci când sunt probleme legate de întocmirea 

dosarelor pentru pensie; 
- conciliere în vederea întocmirii dosarelor pentru retrocedări ; 
- s-au organizat excursii, vizite în grup la muzee şi expoziţii, întâlniri cu diverse 

ocazii, proiecţii de filme cu temă religioasă. 
 Numărul voluntarilor este de circa 50 de persoane de profesie ingineri, experţi 



cadastru, profesori, asistenţi medicali, contabili şi persoane casnice. 
 Numărul beneficiarilor de servicii este de aproximativ 180 persoane. 
 Se colaborează cu: 

- Prefectura ; 
- Consiliul Judeţean; 
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ; 
- Casa de Asigurări de Sănătate ; 
- Casa de Pensii; 
- Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială ; 
- Poliţia de Proximitate ; 
- Primăria. 

Judeţul Maramureş 
 Activităţi de voluntariat : 

- acţiuni de colectare a fondurilor pentru sprijinirea materială a persoanelor 
vârstnice ; 

- distribuirea de ajutoare materiale pensionarilor cu pensii mici ; 
- consiliere juridică, asistenţă socială, asistenţă medicală ; 
- activităţi de menţinere a capacităţilor fizice ; 
- activităţi culturale şi recreative. 

 Numărul voluntarilor este de 146 de persoane, iar profesiile acestora sunt : 
profesori, ingineri, medici, economisti, asistente medicale, muncitori de diferite 
meserii. 

 Protocoale de colaborare încheiate cu : 
- Prefectura, Consiliul Judeţean, Primăriile judeţene ; 
- Casa Judeţeană de Pensii ; 
- Casa Judeşeană de Sănătate ; 
- Direcţia Muncii ; 
- Serviciul Public de Asistenţă Socială ; 
- Biblioteca Judeţeană ; 
- Garda de mediu ; 
- Crucea Roşie ; 
- Crucea Alb-Galbenă ; 
- Caritas. 

PROPUNERE : 
- Să se iniţieze un act normativ prin care să se reglementeze activitatea de voluntariat 
şi unele facilităţi care ar trebui să li se acorde voluntarilor. 

Judeţul Satu Mare 
 Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice are un grup de colaboratori cu care 

lucrează în regim de voluntariat, compus din persoane care desfăşoară activităţi în 
diferite domenii cum ar fi: medicină, economie, juridic, inginerie.  

  La nivel judeţean există un grup de elevi voluntari care au în supraveghere familii 
de bătrâni bolnavi, ajutându-i săptămânal la curăţenie şi cumpărături. 

Există un protocol încheiat cu Poliţia de Proximitate prin care s-au constituit 7 grupuri 
de sprijin – în fiecare grup activează câte 4-5 pensionari. 
 



Judeţul Sălaj 
 Activităţi de voluntariat : 

- instruiri pentru iniţierea persoanelor vârstnice în accesarea internetului la Clubul 
Pensionarilor ; 
- consiliere juridică ; 
- consultanţa medicală de specialitate ; 
- activităţi de frizerie şi coafură ; 
- efectuarea unor anchete sociale pentru acordarea de ajutoare nerambursabile ; 
- organizarea de excursii, activităţi culturale şi recreative. 

 Protocoalele de colaborare privind activitatea de voluntariat sunt încheiate cu 15 
instituţii, asociaţii şi fundaţii. 

 Numărul voluntarilor este de 35 persoane de diferite profesii : cadre medicale, 
jurişti, economişti, profesori, cadre militare în rezervă. 

 Probleme : 
- lipsa unei baze de date privind nevoile comunităţii ; 
- limitarea activităţilor în domeniul social ; 
- personal insuficient şi necalificat în domeniul asistenţei sociale. 

PROPUNERI: 
- sunt necesare măsuri de organizare a unei campanii de informare privind 
problematica de asistenţă socială, precum şi încurajarea spiritului civic şi comunitar în 
rândul cetăţenilor; 
- crearea unui grup de lucru la nivel local din rândul persoanelor vârstnice care să se 
implice în luarea deciziilor privind cetăţenii comunităţilor. 

Judeţul Sibiu 
 Activităţi de voluntariat : 

- consiliere juridică ; 
- consiliere administrativă ; 
- consiliere psihologică ; 
- consiliere de reintegrare socială ; 
- consiliere culturală ; 
- consiliere tehnică ; 
- excursii la mănăstiri ; 

 Profesiile voluntarilor sunt: profesori, jurişti etc. 
 Protocol de colaborare este încheiat cu biblioteca ″Astra″. 

Judeţul Suceava 
 Activităţi de voluntariat : 

- ajutorarea persoanelor vârstnice în direcţia obţinerii la timp a drepturilor ce li se 
cuvin legat de pensii, asistenţa medicală, scutirea de taxe şi impozite, obţinerea de 
bilete de tratament ; 
- activităţi culturale şi recreative. 

 Numărul voluntarilor este de peste 50 de persoane vârstnice, care au diferite 
profesii, cum ar fi : jurişti, pedagogi, militari, scriitori, medici, teologi, muncitori, 
agronomi, sociologi, psihologi. 

 Protocoale de colaborare cu : 
- Poliţia de Proximitate ; 



- Jandarmeria ; 
- Poliţia Comunitară ; 
- Casa Judeţeană de Pensii şi Casa de Asigurări de Sănătate ; 
- Prefectura ; 
- Primăriile ; 
- Episcopia Sucevei şi Rădăuţilor ; 
- Asociaţia « Doamnele Bucovinene » . 

PROPUNERE : 
- activităţile ce se desfăşoară în căminele de bătrâni, centrele de îngrijire şi asistenţă 
socială să fie sprijinite mai mult privind hrana, cazarea, activităţile culturale, activităţi 
recreative din partea prefecturii, primăriilor şi Consiliului Judeţean, atât material cât şi 
metodologic. 

Judeţul Teleorman 
 Activităţi de voluntariat: 

- protecţia consumatorilor,cu deosebire a persoanelor vârstnice; 
- protecţia persoanelor vârstnice împotriva violenţei fizice, agresiunii şi jafului, 

asigurarea siguranţei acestora; 
- activităţi culturale,sportive şi de agrement pentru persoane vârstnice; 
- consultaţii juridice pe probleme de pensii,asistenţă socială,moşteniri etc ; 
- consiliere juridică pe diverse teme cum ar fi: pensii anticipate, pensia la vârsta 

standard, pensia de invaliditate, pensia de urmaş, ajutorul soţului supravieţuitor, 
grupele I şi II de muncă, bilete de tratament în staţiunile balneare; 

- activităţi culturale şi de agrement la cele 6 cluburi ale pensionarilor din 
municipiile şi oraşele judeţului unde participă zilnic 300 de pensionari şi se 
organizează jocuri de şah, table, remmy ; 

- activităţi edilitar gospodăreşti şi de protecţie a mediului, desfăşurate în 
parteneriat cu asociaţiile de locatari şi primăriile. 

 
 În semestrul I 2009, numărul voluntarilor - persoane vârstnice - este de circa 250 

persoane. Profesia voluntarilor este foarte diversificată:  
- cu studii superioare 50 de pensionari – jurişti, economişti, preoţi, profesori, 

medici; 
- cu studii medii 100 de pensionari – tehnicieni, maiştri, contabili, asistenţi 

medicali şi sociali, funcţionari; 
- cu studii generale 50 de pensionari, foşti muncitori calificaţi şi agricultori; 
- cadre militare în rezervă şi retragere din M.A.N. şi din M.A.I., circa 50 de 

persoane. 
PROPUNERE: 
- elaborarea unei reglementări privitor la activităţile de voluntariat deoarece ele nu se 
coordonează. 

Judeţul Timiş 
 Activităţi de voluntariat: 

- servicii sociale; 
- consiliere juridică; 
- consultaţii medicale; 



- activităţi cultural-artistice; 
- activităţi recreative şi sportive . 

 Protocoale de colaborare încheiate cu : 
- Casa Judeţeană de Pensii ; 
- Casa Judeţeană de Sănătate ; 
- Instituţiile de asistenţă socială ; 
- Poliţia de Proximitate ; 
- Primăria ; 
- Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială. 

Judeţul Tulcea 
 Activităţi de voluntariat: 

- au fost acordate ajutoare sociale celor mai defavorizate persoane vârstnice, cu 
diferite ocazii ; 

- s-au organizat excursii în Delta Dunării şi mănăstirile din nordul Dobrogei ; 
- monitorizarea modului în care persoanele vârstnice beneficiază de asistenţă 

socială; 
- consiliere juridică pe diverse teme cum ar fi: pensii şi recalcularea pensiilor, 

bilete de tratament. 
 Protocoale de colaborare cu: 

- Primării; 
- Prefectura; 
- Poliţia de Proximitate şi Poliţia Comunitară; 
- Casa Judeţeană de Pensii ; 
- Direcţia Judeţeană de Sănătate 

Judeţul Vaslui 
 Activităţi de voluntariat: 

- asistenţă socială, consiliere juridică, informare; 
- asigurarea asistenţei medicale ; 
- acţiuni de pelerinaj la diferite biserici, mănăstiri şi alte lacaşe de cult ; 
- pensionarii voluntari participă la identificarea persoanelor vârstnice singure care 

locuiesc în zone cu risc infracţional crescut, a celor care au nevoie de hrană 
sau îngrijiri medico-sociale la domiciliu ; 

- pensionarii voluntari sprijină cadrele active din Ministerul Administraţiei şi 
Internelor în menţinerea ordinei şi liniştei publice, cu ocazia unor manifestări 
culturale şi sportive şi alte activităţi ; 

- activităţi culturale şi recreative ; 
- în perioadele caniculare, pensionarii voluntari, medicii şi asistenţii medicali 

participă la punctele de prim ajutor. 
 Numărul voluntarilor persoane vârstnice este de 100, iar profesia acestora 

este diversă, şi anume: muncitori, maiştri, tehnicieni, funcţionari, ingineri, profesori, 
asistenţi sociali, jurişti, psihologi. 

 Protocoale de colaborare încheiate cu : 
- Poliţia de Proximitate ; 
- Asociaţia de Recuperare Fitomed ; 
- Centrul de Zi – Vaslui. 



  
  
  
  
  
  

Judeţul Vrancea 
 Este încheiat un protocol de colaborare cu Fundaţia “Carol Davila” care asigură  în 

3 cabinete cu medici pensionari, consultaţii pentru persoanele vârstnice. 
 Există un protocol de colaborare cu 2 jurişti pensionari pentru acordarea 

consultanţei juridice persoanelor vârstnice. 
 Direcţia Agricolă asigură asistenţa de specialitate în domeniul agricol. 

Sectorul 2 Bucureşti 
 Asociaţia CARP şi Filiala sectorului 2 a Societăţii ″Crucea Roşie″, cu ocazia 

sărbătorilor pascale a acordat produse de patiserie şi dulciuri unui număr de 100 de 
pensionari. In baza aceluiaşi parteneriat, în cursul lunii iunie a.c. s-au donat lacuri şi 
vopsele pentru amenajări la Complexul de odihnă Breaza. 

 Prin parteneriatul dintre Asociaţia Medicilor Pensionari încheiat cu unele societăţi şi 
asociaţii, se asigură asistenţa la domiciliu pentru circa 70 de vârstnici – pensionari din 
sistemul medical – în ce priveşte aprovizionarea cu alimente, curăţenie, servitul mesei 
calde zilnic, la aceste acţiuni participând circa 32 de persoane ca voluntari precum şi 
specialişti de la Asociaţia ″ECHILIBRE″. 

 Cu sprijinul Facultăţii ″Spiru Haret″ s-au efectuat în regim de voluntariat, cu 
studenţii anului II şiIII de profil anchete socio-medicale la domiciliu, pentru depistarea 
persoanelor vârstnice cu dizabilităţi. 

Sectorul 4 Bucureşti 
 Au fost acordate ajutoare materiale de 50 lei şi pachete cu alimente persoanelor 

vârstnice cu pensie până la 500 lei şi fără susţinători legali. 
 Au fost acordate consultaţii medicale gratuite persoanelor vârstnice defavorizate 

sau fără venituri. 
 Au fost acordate servicii de frizerie pentru persoane vârstnice la preţuri mici. 
 S-au acordat un număr de 250 de consultaţii juridice pe sem.I 2009. 
 Sunt 6 persoane vârstnice cu care se colaborează pe bază de voluntariat, 3 - 

economişti, 1 – jurist, 1 – tipograf, 1 – inspector. 
 S-a efectuat o excursie cu persoanele vârstnice în oraşul Ruse din Bulgaria. 


