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RAPORT 

privind activitatea desfăşurată de membrii Consiliului 

Naţional al Persoanelor Vârstnice în anul 2012 

 

 

În anul 2012, membrii CNPV au acţionat în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 16/2000 pentru a asigura îndeplinirea scopului pentru care a fost 

înfiinţat şi anume: asigurarea permanentă a dialogului dintre persoanele 

vârstnice şi autorităţile publice, pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor 

acestora.  

Principala activitate desfăşurată de CNPV în vederea realizării acestui 

obiectiv, a fost una de comunicare, contact, informare cu conducerile 

organelor administraţiei publice centrale cu atribuţii şi responsabilităţi în 

domeniul protecţiei sociale la nivel central, iar la nivel teritorial cu prefecţii, 

primarii, directorii direcţiilor deconcentrate.   

În perioada analizată dialogul social a funcţionat permanent – prin 

diferite modalităţi (pe care le vom examina) şi a cuprins cele mai importante 

probleme cu care s-au confruntat persoanele vârstnice, acutizate în actualul 

context de criză economică. Dar, rezultatele – din păcate – nu au fost direct 

proporţionale cu demersurile şi acţiunile întreprinse, îndeosebi de organizaţiile 

centrale reprezentative ale pensionarilor reprezentate de preşedinţii acestora 

în C.N.P.V. Nu este mai puţin adevărat că realizarea obiectivelor stabilite a 

depins – uneori – de modificarea legislaţiei şi de cele mai multe ori de 

insuficienţa resurselor financiare în bugetul de stat. 

Membrii Comisiei Permanente şi preşedinţii de cjpv au participat în 

calitate de parteneri la toate acţiunile (activităţile) organizate de Ministerul 

Muncii în cadrul Anului European al îmbătrânirii active şi solidarităţii între 

generaţii. De asemenea, Comisia Permanentă a avut propriul său program de 

acţiuni pentru această amplă manifestare iniţiată de Comisia Europeană. 

 

* * 

* 
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 În temeiul prevederilor Legii nr. 16/2000, dialogul social între 

persoanele vârstnice şi autorităţile publice s-a realizat în cadrul Comisiei 

Permanente, care are componenţa cunoscută: preşedinţii organizaţiilor 

centrale ale pensionarilor pe de o parte şi reprezentanţii la nivel de secretar 

de stat din ministerele cu activitate şi responsabilităţi contingente problematicii 

persoanelor vârstnice: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor Publice şi ai 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Casei Naţionale de Pensii 

Publice, pe de altă parte.  

 De asemenea, dialogul social s-a realizat prin consiliile judeţene ale 

persoanelor vârstnice şi autorităţile publice locale. 

În cadrul Comisiei Permanente s-a realizat, în general, o bună 

colaborare între cele două părţi (partea guvernamentală şi reprezentanţii 

organizaţiilor centrale ale pensionarilor): au fost dezbătute probleme de 

interes pentru pensionari şi persoanele vârstnice dintre care o parte au fost 

soluţionate favorabil de către organele centrale.  

Dintre problemele discutate, în cadrul şedinţelor Comisiei Permanente 

exemplificăm: 

 legea asistenţei sociale; 

 inserţia socială a persoanelor vârstnice; 

 Anul European al Îmbătrânirii Active şi Solidarităţii între Generaţii; 

 condiţiile de viaţă ale persoanelor vârstnice; 

 starea de sănătate ale persoanelor vârstnice şi problemele actuale ale 

asistenţei medicale; 

 proiectului legii privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sănătate 

din România; 

 raportul privind activitatea desfăşurată în anul 2011 de membrii Consiliului 

Naţional al Persoanelor Vârstnice; 

 evoluţia pensiilor în anul 2013 – strategia Ministerului Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; 

 tratamentul pensionarilor în staţiunile balneare – proiecte pentru anul 

2013; 

 planul de acţiuni pe 2013. 

Activitatea desfăşurată de C.N.P.V. a fost asistată de Secretariatul 

Tehnic, care este încadrat cu personal de specialitate (sociologie, asistenţă 

socială, statistică, juridic, economic). Acesta, în cadrul activităţilor curente 
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reglementate de lege, a elaborat un număr de 12 analize şi studii (anexa nr. 

1).  

Analizele şi studiile elaborate, concluziile şi propunerile prezentate au 

fost transmise organelor competente pentru adoptarea unor măsuri legislative 

şi organizatorice în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de trai ale vârstnicilor 

(Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, 

Ministerului Sănătăţii, Ministerului Finanţelor Publice, Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate şi Casei Naţionale de Pensii Publice), organizaţiilor 

centrale reprezentative ale pensionarilor.  

Trebuie evidenţiată în mod special buna colaborare pe care CNPV o 

are cu CNPP, cu Institutul Naţional de Statistică, Institutul de Cercetare pentru 

Calitatea Vieţii, care ne-au furnizat periodic date statistice referitor la 

pensionari şi persoanele vârstnice, informaţii care au fost utilizate la 

întocmirea de analize şi studii, precum şi a propunerilor şi demersurilor 

efectuate.  

De asemenea, la nivel central şi în judeţe, au fost efectuate o serie de 

investigaţii pe bază de chestionare sau ghiduri de interviuri (efectuate 

împreună cu consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice) care au fost 

utilizate la elaborarea de analize referitoare la modul de asigurare al asistenţei 

medicale şi a medicamentelor, eficienţa acţiunilor efectuate în comun cu 

poliţia de proximitate etc., în scopul elaborării de propuneri pentru 

perfecţionarea activităţii instituţiilor responsabile din cadrul sistemului naţional 

de asistenţă socială. 

 

* * 

* 

O preocupare a Comisiei Permanente a constituit-o urmărirea realizării 

protocoalelor de colaborare cu instituţii având atribuţii ce privesc protecţia 

socială a persoanelor vârstnice, care cuprind obiective comune, modalităţile 

de realizare a acestora, compartimentele implicate în derularea acţiunilor, 

procedura de informare, contact şi comunicare între părţile semnatare.  

 

* * 

* 

Nu a putut fi îndeplinit, nici în 2012, un obiectiv reglementat de Legea 

nr. 16/2000 şi anume, cel care stabileşte ca proiectele de acte normative care 
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vizează problematica persoanelor vârstnice (art. 4, lit. (g)) să fie trimise 

C.N.P.V. pentru un aviz consultativ. Ministerele au continuat să nu se 

conformeze acestei prevederi, situaţie pe care o considerăm 

necorespunzătoare şi pe viitor acest neajuns se impune să fie eliminat pentru 

a se respecta prevederile legale.  

Reprezentanţii organizaţiilor de pensionari au participat la şedinţele 

consiliilor de administraţie ale Casei Naţionale de Pensii Publice, în măsura în 

care acestea au avut loc, ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale 

caselor teritoriale de asigurări de sănătate, ocazii cu care au susţinut 

soluţionarea favorabilă a problemelor curente ale vârstnicilor din domeniile 

respective. 

* * 

* 

Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, stabilită de Organizaţia 

Naţiunilor Unite prin rezoluţia nr. 45/106/14.12.1990, este un prilej pentru 

toate ţările şi pentru România evident, pentru organizarea unor manifestări 

destinate segmentului social care reprezintă circa 20% din populaţia ţării, 

pensionarii.  

 Pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în 2012 a Zilei 

Internaţionale a Vârstnicilor, a fost alocat, de la bugetul MMFPSPV suma de 

1.436.000 lei. 

 Această sumă a fost repartizată de Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice organizaţiilor centrale 

reprezentative ale pensionarilor la propunerea Comisiei Permanente a 

Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice. 

 Toate organizaţiile centrale reprezentative ale pensionarilor a alocat cel 

puţin 90,0% din suma primită fonduri pentru acordarea de ajutoare materiale 

pentru persoanele vârstnice, membre ale organizaţiilor de pensionari, aflate în 

situaţii de dificultate. Astfel, din sumele primite au fost acordate unui număr de  

30.019 de pensionari cu pensii mai mici de 600 de lei, ajutoare materiale în 

cuantum de 50 lei. De astfel de ajutoare au beneficiat, din păcate, mai puţin 

de 1,0% din numărul total al membrilor organizaţiilor respective de pensionari.  

 În judeţe, de Ziua Internaţională a Vârstnicilor au fost organizate 

spectacole artistice, seri culturale, simpozioane, mese rotunde, s-au organizat 

adunări festive la cluburile pensionarilor, concursuri de şah, rummy şi table, s-

au organizat expoziţii şi excursii, s-au decernat diplome de onoare.  
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* * 
* 

În scopul ameliorării vieţii pensionarilor, preşedinţii organizaţiilor 

centrale reprezentative ale pensionarilor membrii ai Consiliului Naţional al 

Persoanelor Vârstnice au înaintat, la Guvern, cele două camere ale 

Parlamentului, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice, Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Pensii Publice, Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate, solicitări în vederea reglementării 

favorabile a unor măsuri referitoare la: 

 revenirea la reglementarea din Legea nr. 250/2008 astfel încât 

valoarea punctului de pensie să reprezinte cel puţin 45% din 

salariul mediu brut pe ţară; 

 creşterea sau cel puţin menţinerea numărului de bilete de tratament 

pentru a satisface solicitările unui număr cât mai mare de persoane 

vârstnice bolnave; 

 modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a 

persoanelor vârstnice şi promovarea unei legi cadru care să 

reglementeze protecţia drepturilor persoanelor vârstnice; 

 obţinerea dreptului organizaţiilor centrale reprezentative ale 

pensionarilor de a primi o cotă parte din beneficiile obţinute din 

exploatarea patrimoniului fostului UGSR de marile confederaţii 

sindicale; 

 armonizarea legislaţiei privind măsurile de asistenţă socială 

destinate persoanelor cu handicap, cu legislaţia privind asistenţa 

socială a persoanelor vârstnice; 

 majorarea ajutorului în caz de deces la nivelul a două salarii medii 

pe economie; 

 dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de asistenţă medico-socială 

oferite vârstnicilor la domiciliu potrivit nevoilor individuale ale 

acestora; 

 îmbunătăţirea asistenţei medicale a persoanelor vârstnice şi 

crearea unei reţele de geriatrie comunitară; 

 reconsiderarea listei medicamentelor gratuite şi compensate şi a 

modului de procurare a acestora în mediul urban şi rural; 

 revizuirea reglementărilor privind gratuitatea şi compensarea 

medicamentelor asstfel încât aceasta să fie reală. 
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Deşi s-au făcut solicitări în anul 2012 Preşedintele României nu şi-a 

prevăzut în agendă întâlniri cu reprezentanţii organizaţiilor centrale 

reprezentative ale pensionarilor. 

* * 

* 

O contribuţie importantă la activitatea desfăşurată de Consiliul Naţional 

al Persoanelor Vârstnice au adus-o, potrivit prevederilor Legii nr. 16/2000, 

consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice şi al sectoarelor municipiului 

Bucureşti care sunt constituite din preşedinţii organizaţiilor judeţene ale 

organizaţiilor centrale reprezentative ale pensionarilor.  

Activitatea desfăşurată în anul 2012 de către consiliile judeţene ale 

persoanelor vârstnice şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti a avut  ca 

principale obiective intervenţiile pentru obţinerea pe plan local de facilităţi în 

beneficiul pensionarilor, relaţiile cu asociaţiile, fundaţiile şi ONG-urile locale 

care au ca obiect de activitate protecţia persoanelor vârstnice, relaţiile cu 

mass-media locală, cu alte instituţii de interes public local. Astfel, dintre 

principalele acţiuni şi activităţi realizate, se pot exemplifica: 

 participarea reprezentanţilor pensionarilor desemnaţi de CJPV la 

şedinţele lunare ale consiliilor de administraţie ale Caselor Judeţene de 

Asigurări de Sănătate; 

 elaborarea de propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei actuale în 

domeniul sănătăţii; 

 intervenţii la casele judeţene de pensii pentru soluţionarea cererilor şi 

reclamaţiilor pensionarilor pe probleme legate de pensii; 

 acordarea de consiliere psihologică şi socială gratuită pentru 

persoanele vârstnice; 

 intervenţii la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate pentru 

soluţionarea cererilor şi reclamaţiilor pensionarilor pe probleme legate 

de:  

 acordarea serviciilor medicale; 

 procurarea medicamentelor gratuite şi compensate; 

 intervenţii la Consiliul Local pentru soluţionarea cererilor şi reclamaţiilor 

pensionarilor referitoare la reducerile sau gratuităţile pe transportul în 

comun; 

 organizarea de întruniri cu pensionarii pe diverse teme; 
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 publicarea de materiale documentare şi articole în presa locală, 

susţinerea de interviuri la radio sau la televiziune despre problematica 

persoanelor vârstnice; 

 organizarea sărbătoririi Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice; 

 sprijin în petrecerea timpului liber în cluburi ale persoanelor vârstnice 

dotate cu televizor,  bibliotecă şi prin activităţile specifice de şah, table 

etc; 

 colaborare cu Poliţia de Proximitate. 

*          * 

              * 

Aşa cum bine se cunoaşte, potrivit HG nr. 499/2004, la nivelul 

prefecturilor funcţionează comitete consultative de dialog civic pentru 

problemele persoanelor vârstnice în cadrul cărora se dezbat problemele cu 

caracter social, economic şi medical care privesc persoanele vârstnice şi se 

stabilesc măsuri pentru soluţionarea acestora.  

Din aceste comitete fac parte reprezentanţii guvernului – prefectul şi 

subprefectul, reprezentanţii direcţiilor deconcentrate, preşedinţii consiliilor 

judeţene ale persoanelor vârstnice şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, 

precum şi preşedinţii organizaţiilor judeţene ale pensionarilor. Aceştia 

semnalează principalele greutăţi cu care se confruntă persoanele vârstnice pe 

plan local şi propun soluţii pentru remedierea acestora.  

S-au făcut demersuri  pentru  modificarea prevederilor legislative care 

să introducă obligativitatea ca la şedinţele comitetelor de dialog civic să 

participe directorii serviciilor deconcentrate, nu diverşi înlocuitori care nu au 

capacitate de decizie. 

* * 

* 

 În perioada următoare este necesar să nu pierdem din vedere că 

activitatea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se direcţionează 

permanent către protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor vârstnice, ceea 

ce implicit înseamnă asigurarea unei existenţe decente şi a unei vieţi demne 

pentru aceste persoane cărora societatea le datorează din plin respect şi 

recunoştinţă. 

 Obiectivele şi acţiunile activităţii Consiliului Naţional al Persoanelor 

Vârstnice pentru anul 2013 (anexa nr. 2), cuprinde principalele obiective în 
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domeniile profesional, legislativ, organizatoric, precum şi un portofoliu de 

analize şi studii care urmează să fie elaborate. 

* * 

* 

 Pentru a fi cu conştiinţa împăcată faţă de toţi cei care şi-au pus 

speranţele şi încrederea în Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, să ne 

angajăm toţi membrii Consiliului Naţional ca în anul 2013 vom continua să 

consacrăm munca şi priceperea noastră pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 

viaţă ale pensionarilor şi persoanelor vârstnicilor. 

 

                                             

 PREŞEDINTE, 

 

                 Preda 

NEDELCU   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


