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CCAAPPIITTOOLLUULL  II  

IInnttrroodduucceerree    

  
Dezvoltarea parteneriatului social şi a societãţii civile este profund condiţionată 

de realitãţile economice şi sociale, de mentalitãţile şi valorile umane, de cultura şi 

maturitatea membrilor societăţii. Toleranţa, responsabilitatea socialã, recunoaşterea 

pluralismului şi voluntariatul reprezintã caracteristici care susţin evoluţia dialogului 

social. 

Societatea civilã organizatã, aşa cum a fost definitã în cadrul Convenţiei 

Comitetului Economic şi Social European din 15-16 noiembrie 1999, reprezintã un 

ansamblu integrat şi organizat al actorilor vieţii civice, economice şi sociale, 

incluzând partenerii sociali. Potrivit acestei concepţii larg acceptate şi în funcţie de 

natura drepturilor şi intereselor diferitelor categorii socio-profesionale de populaţie, 

dialogul cu şi între partenerii sociali, respectiv cu instituţii şi autorităţi ale 

statului reprezintă dialogul social. 

Dialogul cu partenerii sociali şi cu alte organizaţii ale societãţii civile, precum şi 

antrenarea acestora în procesul de dezvoltare socio-economicã reprezintã obiective 

strategice pentru guvernarea oricãrei societãţi democratice. Uniunea Europeanã, 

confruntatã în ultimii zece ani cu noi provocãri generate de extinderea spaţiului 

comunitar, de trecerea la societatea informaţionalã şi de procesul de globalizare, a 

identificat în partenerii sociali noi piloni de stabilitate şi dezvoltare. Evoluţii 

importante se pot identifica la nivelul acquis-ului comunitar, la nivelul cadrului 



 4

instituţional european, dar şi în ceea ce priveşte suportul şi acţiunile instituţiilor 

europene în raport cu acestea. 

 Dialogul social din România  -  componentã a dialogului social european  

Este de menţionat că România a acţionat şi se preocupă constant de a se 

alinia la instituţiile de profil din spaţiul comunitar. 

La începutul acestui deceniu, modelul social al României se caracterizeazã 

printr-o puternicã transformare, în strânsã concordanţã cu însuşirea sistemului 

democratic şi al valorilor europene.  

Construcţia plaformei instituţionale în domeniul dialogului social a început în 

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

şi Social, prin care s-a creat cadrul instituţional la nivel naţional unde partenerii 

sociali  sunt informaţi şi consultaţi cu privire la proiectele de acte normative iniţiate 

sã reglementeze politicile economico-sociale ale României.  

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

consultative de dialog pentru persoanele vârstnice la nivelul fiecãrui judeţ şi 

municipiul Bucureşti a instituit cadrul pentru consultãri sectoriale, între partenerii 

sociali şi puterea locală. O evaluare periodicã asupra funcţionalitãţii şi rezultatelor 

procesului de dialog social din cadrul acestor structuri este necesarã. În paralel, se 

impun noi acţiuni care sã determine accentuarea raporturilor de informare, 

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

mod evident la îmbunãtãţirea condiţiilor de trai ale persoanelor vârstnice.  
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Potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 499/2004, funcţionează 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 populaţie şi stabilesc măsuri pentru 

soluţionarea acestora.  

Din componenţa acestor organisme fac parte: 

 prefectul;  

 unul dintre subprefecţi; 

 reprezentanţii direcţiei de muncă şi protecţie socială, ai casei de asigurări 

de sănătate şi ai casei de pensii; 

 reprezentanţii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, cu 

atribuţii în domeniile: social, economic, medical şi cultural; 

 reprezentanţii organizaţiilor de pensionari; 

 preşedintele consiliului persoanelor vârstnice. 

Componenţa nominală a comitetului consultativ de dialog civic pentru 

problemele persoanelor vârstnice este stabilită prin ordin al prefectului. 

La şedinţele de lucru ale comitetului consultativ de dialog civic pentru 

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

de problematica stabilită de comun acord cu preşedinţii consiliilor persoanelor 

vârstnice.  

Conducerea şedinţelor 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 
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dintre subprefecţi numit în comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele 

persoanelor vârstnice. 

  La convocarea prefectului, potrivit actului normativ mai sus menţionat, 

comitetul consultativ se întruneşte lunar în şedinţe de lucru şi dezbate probleme de 

interes care privesc persoanele vârstnice. 

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

metodologică a activităţii comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele 

persoanelor vârstnice este asigurată de către Ministerul Administraţiei şi Internelor în 

colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

În activitatea desfăşurată în anul 2009 de către comitetele consultative de 

dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice au existat unele 

disfuncţionalităţi din cauză că nu toţi prefecţii au participat la şedinţele de lucru, deşi 

art. 3 din actul normativ care reglementează organizarea şi funcţionarea acestor 

organisme stabileşte în mod clar că prefecţii conduc şedinţele lunare de lucru. 

Din această cauză, şedinţele nu s-au ţinut lunar, cu regularitate şi uneori ele au avut 

un caracter formal şi eficienţă redusă. Totodată, reprezentanţii serviciilor publice 

deconcentrate nominalizaţi în aceste comitete nu au fost persoane de decizie care 

să poată prelua responsabilitatea în ceea ce priveşte aplicarea măsurilot stabilite.  

 

x 
x       x 

 
 

Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice şi-a propus prin această lucrare să 

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

pentru problemele persoanelor vârstnice în anul 2010, cu scopul de a evidenţia 
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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. 
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CCAAPPIITTOOLLUULL  IIII  

 

PPrriinncciippaalleellee  pprroobblleemmee    

pprreezzeennttaattee  îînn  ccaaddrruull    ddeezzbbaatteerriilloorr  
 

În anul 2010, 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: 

 

PPeennssiiii::  

În domeniul pensiilor  s-au dezbătut în mod deosebit probleme cum ar fi: 

În sectorul 4 al municipiului Bucureşti s-a analizat activitatea şi modul de 

lucru privind acordarea pensiilor (stabilirea, recorelarea, modul de soluţionare a 

diverselor solicitări venite de la pensionari) în scopul îmbunătăţirii în viitor a serviciilor 

oferite acestora de către personalul casei de pensii. 

În judeţul Argeş comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele 

persoanelor vârstnice a stabilit împreună cu Casa de Pensii programul după care vor 

fi recalculate în jur de 6000 de pensii. 

În judeţul Neamţ au fost emise 7.188 decizii de pensionare (înscrieri noi), 

10.873 decizii de pensioanre pentru modificarea drepturilor de pensie şi 1.358 decizii 

de reevaluare a drepturilor de pensie. 
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SSăănnăăttaattee::  

Principalele probleme dezbătute 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 şi introducerea 

coplăţii. 

În judeţul Hunedoara s-au făcut recomandări către Direcţia de Sănătate 

Publică în legătură cu acordarea de prioritate la consultaţiile medicale medicilor 

pensionaţi. 

În judeţul Sibiu Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice este foarte 

îngrijorat de starea spitalelor existente. Sistemul medical sibian se confruntă cu cea 

mai grea perioadă: nu sunt fonduri pentru salariile personalului medical, dar nici 

pentru produsele spitaliceşti. 

AAssiisstteennţţaa  MMeeddiiccoo--SSoocciiaallăă  

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

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

dezvoltarea îngrijirii medicale la domiciliu, îmbunătăţirea asistării şi confortului 

în căminele pentru persoanele vârstnice. 

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. 
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Din problematica întâlnită, în anul 2010, în domeniul asistenţei sociale a 

persoanelor vârstnice, s-a concluzionat că, în continuare, numărul instituţiilor de 

asistenţă socială este 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 situaţii de dificultate. 

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 2010, în domeniul asistenţei sociale a 

persoanelor vârstnice, s-a concluzionat că, în continuare, numărul instituţiilor de 

asistenţă socială este insuficient în comparaţie cu numărul de cereri de internare 

care sunt în aşteptare. 
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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 situaţii de dificultate. 

Exemple: 

În judeţele Argeş, Botoşani, Tulcea,  s-au dezbătut în mai multe şedinţe ale 

comitetului consultativ de dialog civic pentru probleme persoanelor vârstnice 

măsurile ce pot fi luate pentru prevenirea excluziunii sociale a persoanelor vârstnice, 

dintre acestea exemplificăm umătoarele : 

 facilitarea accesului persoanelor vârstnice la ajutoare financiare acordate 

pentru situaţii punctuale: acoperirea cheltuielilor curente cu întreţinerea, căldura, 

consum de electricitate, amenajarea şi mici reparaţii ale spaţiului de locuit, ajutor 

în cazul schimbării domiciliului; 

 introducerea unei compensaţii financiare sau alte facilităţi pentru îngrijitori în 

vederea promovării îngrijirii vârstnicilor în  familie; 

 promovarea parteneriatului cu ONG-uri şi încurajarea iniţiativelor private în 

domeniu, prin asigurarea de facilităţi fiscale, reglementarea condiţiilor de 

concesionare a serviciilor de către serviciile publice, eliminarea birocraţiei; 

 crearea unei reţele de consiliere pentru pregătirea persoanelor vârstnice 

asupra impactului socio-economic al pensionării şi alte aspecte caracteristice 

vârstei a treia; 

 dezvoltarea de programe pentru combaterea izolării vârstnicilor şi încurajarea 

reintegrării lor în societate; 

 educarea tinerilor pentru a avea o atitudinie pozitivă faţă de pensionari; 
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 promovarea voluntariatului în rândul vârstnicilor prin instituirea de facilităţi sau 

alte forme de recunoaştere a activităţii voluntare. 

În judeţul Călăraşi îngrijirea la domiciliu, în mod special cea destinată 

vârstnicilor, era aproape inexistentă până la finele anului 2008. În acest sens CJPV 

Călăraşi a intervenit şi a cerut convocarea factorilor responsabili pentru schimbarea 

situaţiei. 

În judeţul Hunedoara s-au făcut recomandări către primăriile locale pentru 

extinderea asistenţei medicale comunitare în mediul rural, de asemenea s-a încurajat 

şi extinderea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice prin intermediul 

unităţilor proprii  ale CARP (centre şi cabinete medicale) şi cu ajutorul ONG prezente 

în zonă. 

AAllttee  pprroobblleemmee  

  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 lor fiind susţinut 

de casele judeţene de pensii. 

  Parteneriatul dintre Poliţia de Proximitate şi asociaţiile pensionarilor  

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

de eficienţa acţiunilor desfăşurate în anul 2010 de către poliţiştii 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. 
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În majoritatea judeţelor şi în sectoarele municipiului Bucureşti s-a adus la 

cunoştiinţa comitetelor consultative problemele legate de prezenţa în număr mare a 

câinilor fără stăpân şi cererea de fluidizare a transportului urban, în mod special în 

zonele pieţelor agro-alimentare. 

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

prevenirea şi combaterea actelor de violenţă şi agresiune îndreptate împotriva 

persoanelor vârstnice. 

În judeţul Argeş comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele 

persoanelor vârstnice a adus în atenţie problema câinilor maidanezi care fie muşcă 

sau sperie persoanelor vârstnice, soluţia propusă fiind eutanasierea acestora. De 

asemenea s-au discutat şi probleme privind serviciile publice de încălzire (modul de 

facturare, eliminarea birocraţiei şi ce măsuri pot fi luate pentru reducerea 

cheltuielilor). În judeţul Argeş s-a semnalat problema hoţilor de buzunare, care 

deseori îşi aleg victiminele din rândul pensionarilor. 

În judeţul Giurgiu comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele 

persoanelor vârstnice a propus ca taxa de înmormântare să se aplice diferenţiat în 

funcţie de valoarea pensiei iar familiile persoanelor vârstnice decedate care au un 

venit echivalent cu pensia medie pe judeţ (413 lei) să beneficieze de scutirea acestei 

taxe. 

În sectorul 4 al municipiului Bucureşti, pe baza protocolului încheiat în anul 

2008 şi reînoit ulterior, s-au efectuat controale în pieţele din sector pentru verificarea 

corectitudinii procesului de cântărire a mărfurilor. 

Recent pe lista problemelor discutate în cadrul comitetelor de dialog civic s-a 

aflat şi această problemă deoarece persoanele vârstnice vor să lase moştenire 
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generaţiilor viitoare o planetă verde şi curată de care să se bucure. Aceştia vor să se 

implice activ pentru a contribui la ameliorarea aceste situaţii.  

În ţara noastră protecţia mediului înconjurător constituie o problemã de interes 

naţional în scopul păstrării echilibrului ecologic, menţinerii şi imbunătăţirii calitaţii 

factorilor naturali, asigurării unor condiţii de viaţa şi de muncã tot mai bune 

generaţiilor actuale şi viitoare. Dezvoltarea industrialã este caracteristicã epocii 

actuale, iar preocuparea pentru mediul înconjurator, o „problemã” care ne poate 

ajuta sã ţinem cât mai departe factorii dãunători mediului înconjurãtor, astfel putem 

avea grijã de sanãtatea noastrã respirând un aer curat atât in zona urbanã cât şi in 

cea ruralã. 

Degradarea mediului are drept cauze atât unele fenomene naturale cât şi cele 

datorate activitãţii umane, care se manifestã continuu şi drept urmare efectele 

negative ale acestora sunt mult mai grave, amenintând chiar cu producerea unor 

dezastre la nivel planetar.  

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. 

 
  Cainii fără stăpân 

A apărut pe lista problemelor ridicate în şedinţele comitetelor de dialog civic şi 

situaţia câinilor vagabonzi.  În Bucureşti, dar şi în alte mari oraşe ale ţării, câinii fără 

stăpân sunt iaraşi o prezenţă obişnuită la fiecare colţ de stradă. Soluţia propusă de 
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către pensionari pentru eliminarea acestui motiv de îngrijorare o reprezintă 

sterilizarea câinilor. 

CCAAPPIITTOOLLUULL  IIIIII  

RReezzuullttaatteellee  aapplliiccăărriiii    

hhoottăărrâârriilloorr  aaddooppttaattee    
 

 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, cu impact direct asupra vieţii persoanelor 

vârstnice, înregistrându-se unele realizări, din care exemplificăm următoarele: 

În judeţul Călăraşi prin colaborarea consiliului jedeţean al persoanelor 

vârstnice cu instituţiile statului s-a reuşit înfiinaţarea unei reţele de îngrijire la 

domiciliu a pensionarilor în Călăraşi, Olteniţa, Lehliu şi câteva comune învecinate cu 

acestea. De asemenea, cu ajutorul a 30 de voluntari s-au făcut donat veseşă, 

tacâmuri, aşternuturi,  secţiei de geriatrie a Spitalului din municipiul Călăraşi. Iar prin 

eforturile depuse CJPV Călăraşi şi instituţiile statului s-au obţinut colaborări cu mai 

multe ONG-uri pentru acordarea de pachete cu alimente cu ocazia sărbătorilor de 

iarnă, iar voluntari atraşi în activitatea de ajutorarea a persoanelor vârstnice s-au 

deplasat la domiciliul acestora pentru a-i ajuta la curăţeni şi eliberarea de zăpadă a 

curţilor acestora. 

În judeţul Hunedoara s-au luat următoarele măsuri de extindere a serviciilor 

medico-sanitare: 
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o s-au dat in folosinţă centre de zi pentru vârstnici în Hunedoara, Simeria şi 

Deva; 

 

o în Hunedoare sunt în proces de construire mai multe cămine pentru 

vârstnici; 

o au avut loc modernizări şi extinderi ale căminelor din Brănişca, Baia de Viş 

şi Geoagiu; 

o la Orăştie s-a finalizat o casă familiară pentru vârstnici, iar la Lupeni o 

unitate de asistenţa socială şi medicală. 

De asemenea în Hunedoara s-a întocmit o situaţie statistică cu activităţile 

realizate pentru sprijinirea persoanele vârstnice dintre care menţionăm: 

o persoanele vârstnice victime ale infracţiunilor casnice: 644 în mediul urban 

şi 4 în cel rural; 

o persoane vârstnice care locuiesc singure, în imobile izolate şi care 

reprezintă potenţiale victime ale infracţiunilor: 677 în mediul urban şi 337 în 

cel rural; 

o persoane vârstnice fără adăpost: 25 în mediul urban şi 6 în rural; 

o persoane vârstnice care necesită îngrijire la domiciliu: 166 în mediul urban 

şi 2 în rural; 

o persoane vârstnice implicate în acţiuni de voluntariat : 87 în mediul urban 

şi 21 în rural; 

În judeţul Tulcea cu ajutorul organizaţiilor de pensionari s-au acordat 

numeroase ajutoare, aşa cum urmează: 

o UGPR: ajutoare în valoare de 8,214 lei unui număr de 480 de pensionari; 
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o CARP Tulcea: ajutoare nerambursabile în valoare de 1.540 lei, 

împrumuturi de 3.756.001 lei şi ajutoare de deces 31.650 lei; 

o CARP Sulina: ajutoare în valoare de 13.110 lei şi împrumuturi de 246.926 

lei; 

o de la bugetul de stat au fost ajutaţi cu suma de 1.500 lei 30 de pensioanri. 

În judeţul Neamţ comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele 

persoanelor vârstnice ne-a comunicat că: 

o fundaţiile comunitare din Piatra Neamţ s-au implicat pentru ajutorarea 

vârstnicilor prin intermediul programului „Speranţe pentru vârsta a treia”; 

o s-au modernizat pavilioanele de cazare şi centrala termică a Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă Târgu Neamţ; 

o Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni a fost 

reabiliat şi modernizat precum şi Centrele de Îngrijire şi Asistenţă de la 

Roman şi Oşlobeni; 

o reabilitarea şi modernizarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare a 

Persoanelor cu Handicap Păstrăveni; 

o reabilitarea şi modernizarea spaţiilor din strada Ştefan cel Mare – Piatra 

Neamţ cu scopul furnizării serviciilor sociale în cadrul Centrul de Îngrijiri 

Comunitare; 

o extinderea şi reabilitare vechii clădiri a căminului pentru bătrâni din 

Roman, a centrului social de îngrijire la domiciliu „Împreună I.D.E.A.L. 

pentru bătrâni”; 

o dezvoltarea serviciilor cantinei sociale a oraşului Târgu Neamţ; 
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o au fost consiliaţi un număr de 482 de vârstnici cu privire la aspecte 

referitoare la legislaţia în vigoare. 

   În judeţul Olt comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele 

persoanelor vârstnice la insisteţa consiliului judeţean al persoanelor vârstnice s-a 

reuşit înfiinţarea a 8 farmacii şi 4 puncte farmaceutice în mediul rural. 

În judeţul Vâlcea prin colaborarea cu UGPR şi CARP s-a reuţit ajutorarea mai 

multor persoane vârstnice cu ajutoare nerambursabile, împrumuturi, ajutoare de 

deces, ajutoare pentru procurarea de ochelari sau pentru efectuare unor diferite 

tratamente balneare. 

În judeţul Vrancea s-a reuşit implementarea unui program privind evaluarea 

stării de sănătate a populaţiei la nivelul judeţului în urma căruia a rezultat că   

o din cei 47% de indivizi chestionaţi, 82% sunt asiguraţi; 

o persoanele neasigurate au beneficiat de analize gratuite şi au fost luate în 

evidenţa de către un medic de familie; 

o a crescut nivelul de informare în rândul populaţiei în ceea ce priveşte 

prevenirea bolilor şi depistarea precoce a acestora.                                                                                                                             

În sectorul 4 al municipiului Bucureşti s-a reuşit acordarea unor ajutoare 

financiare pentru ajutorarea persoanelor vârstnice cu venituri mici, astfel : 

o prin colaborarea cu CARP sector 4 s-au acordat gratuit peste 400 de 

pachete cu alimente cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşte şi Crăciun; 

o s-a primit o sponsorizare în valoare de 6.500 ron de la o firmă privată, sumă 

ce a fost împărţită la 65 de pensionari cu venituri reduse; 

o cu ocazia sărbătoririi zilei de 1 octombrie s-a primit de la UGPR suma de 

370 mii lei, care a fost folosită tot pentru ajutorarea pensionarilor cu venituri 
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reduse.Iar 10% din această sumă a fost repartizată pentru organizarea de 

excursii în Poiana Braşov, Valea Oltului şi mănăstirile din jurul Bucureştiului. 

  Sărbătorirea Zilei Internaţionale 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. 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 remmy. 

Măsurile organizatorice pentru sărbătorirea acestui eveniment au fost hotărâte 

în cadrul şedinţei comitetelor consultative din luna septembrie 2010, în care 

reprezentanţii pensionarilor au formulat majoritatea propunerilor. 

  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. Majoritatea disfuncţionalităţilor au fost soluţionate 

prin intervenţia prefecţilor. 
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CCAAPPIITTOOLLUULL  IIVV  

CCoonncclluuzziiii    

  

 În anul 2010 activitatea comitetelor consultative de dialog civic pentru 

problemele persoanelor vârstnice a înregistrat un progres faţă de anul 2009, dar 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. 

Cu toate că potrivit prevederilor HG. nr. 499/2004, coordonarea metodologică 

a activităţii comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor 

vârstnice este asigurată de către Ministerul Administraţiei şi Internelor în colaborare 

cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, măsurile adoptate de acestea în 

anul 2010 pentru obţinerea de rezultate mai bune nu au existat, fapt pentru care ele 

nu se cunosc la nivelul judeţelor. 

Trebuie recunoscut că în activitatea desfăşurată în anul 2010 de către 

comitetele consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice au 
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existat şi disfuncţionalităţi din cauză că prefecţii nu au participat cu regularitate la 

şedinţele de lucru, cu toate că art. nr. 3 din actul normativ care reglementează 

organizarea şi funcţionarea acestor organisme stabileşte obligaţia prefectului de a 

conduce şedinţele de lucru lunare. Din această cauză, şedinţele nu s-au ţinut cu 

regularitate, şi uneori ele au avut un caracter formal. Totodată, reprezentanţii 

serviciilor publice deconcentrate nominalizaţi prin ordin al prefectului în aceste 

comitete nu au fost persoane de decizie, situaţie care a contribuit la soluţionări 

favorabile a problemelor dezbătute şi a hotărârilor adoptate. 

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

deosebit vârstnicii, cei mai mari solicitanţi ai serviciilor din unităţile sanitare şi cei mai 

numeroşi consumatori de medicamente, este necesar să stea în atenţia comitetelor 

consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice în anul 2010. 

Statistica nefavorabilă a morbidităţii şi mortalităţii în rândul persoanelor vârstnice, 

datorată în special dificultăţilor în procurarea de medicamente, precum şi 

accesibilităţii greoaie la reţeaua de servicii medicale, trebuie să fie avută în vedere la 

analizele periodice ce se vor efectua în şedinţele de lucru ale acestor organisme. 

Menţionăm faptul că în urma modificării Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al persoanelor vârstnice prin Legea 

nr. 71/2008 au fost înfiinţate consilii ale persoanelor vârstnice la nivelul sectoarelor 

municipiului Bucureşti. Ca o consecinţă considerăm a fi necesar să se modifice 

H.G.nr. 499/2004 în sensul organizării de comitete consultative de dialog social 

pentru problemele persoanelor vârstnice la nivelul fiecărui sector al municipiului 

Bucureşti. 
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Aşadar, 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.  

 

x 
x        x 

 

 

PERSPECTIVE 

De asemenea, considerăm că evoluţia viitoare la nivel european a dialogului 

social este condiţionatã decisiv de caracteristicile şi parametrii actuali, rezultate ale 

unei istorii şi experienţe comunitare diferite. În acest sens, în bogata experienţã de 

circa 30 de ani se poate constata o dinamicã acceleratã a dialogului social, în 

special la nivelul ultimilor 10 ani; semnificativ în acest sens reprezentând-o 

includerea în Tratatul Uniunii Europene, semnat de Consiliul European, a unor 

reglementãri de susţinere şi promovare a acestui instrument de dezvoltare 

economico-socialã.  

Societatea civilã organizatã constituie o matrice complexã de colaborare, 

parteneriate şi legãturi între partenerii sociali, alte grupuri de interese economico - 

sociale. Aceastã construcţie face parte din viaţa cotidianã a cetãţenilor Europei şi 

necesitã o extrapolare şi la nivelul procesului decizional teritorial.  
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Crearea cadrului instituţionalizat de consultare a societãţii civile organizate, 

care sã includã un ansamblu integrat al intereselor economice şi sociale din spaţiul 

comunitar, inclusiv a organizaţiilor neguvernamentale, reprezintã o etapã nouã 

pentru dezvoltarea dialogului macroeconomic european. În acest sens, rolul 

principal va reveni, cel puţin într-o primã fazã, Comitetului Economic şi Social 

European care poate acţiona pentru:  

 promovarea drepturilor la asociere ale cetãţenilor în vederea promovãrii 

valorilor civice şi a democraţiei, precum şi a altor interese economico-sociale, 

culturale, etc.;  

 promovarea construcţiei unei societãţi civile organizate, importanţa majorã 

fiind acordatã aspectelor de autonomie, reprezentativitate şi recunoaştere a 

personalitãţii juridice;  

 promovarea participãrii societãţii civile la orientarea politicã, socialã şi 

economicã a Uniunii Europene, opţiunile acesteia reprezentând un input 

important pentru deciziile adoptate;  

Un rol important va reveni în perioada urmãtoare şi Comisiei Europene care 

trebuie sã lanseze anumite iniţiative de dezvoltare a canalelor de comunicare şi 

informare cu structuri organizate, precum şi a unor iniţiative de promovare a 

consultãrii, cel puţin informale într-o primã fazã, a organizaţiilor non-guvernamentale 

în anumite domenii de interes (vârstnici, săraci, copii, violentanţii etc). Legãturile 

actuale stabilite între Comitetul Economic şi Social European şi Platforma 

Europeanã a Organizaţiilor reprezintã semnale importante pentru construcţia unui 

cadru modern de consultare şi dialog.  
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O mai mare convergenţã şi complementaritate în dialogului social rãmâne 

prioritatea guvernãrii europene pentru perioada urmãtoare. Separarea excesivã a 

capacitãţii de producere de rezultate, din punct de vedere al importanţei acordate în 

cadrul proceselor de dialog reprezintã un risc de instabilitate şi un detriment în 

defavoarea cetãţenilor comunitãţii. Crearea unor forumuri şi platforme de dialog 

constituie o soluţie la aceste noi cerinţe.  

Dialogul cu societatea civilã constituie, de asemenea, un obiectiv al 

administraţiei europene, al Comitetului Economic şi Social, al Parlamentului 

European, al Comitetului Regiunilor şi al Consiliului, obiectiv care trebuie tradus în 

mijloace, resurse şi termene pentru atingerea sa. În particular, crearea unui cadru 

obligatoriu şi sistematic pentru dialogul dintre instituţiile europene şi societatea civilã 

reprezintã calea pentru atingerea obiectivelor politicilor comunitare în raport cu 

cetãţenii sãi.  
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CCAAPPIITTOOLLUULL  VV  

PPrrooppuunneerrii    

  

În vederea îmbunătăţirii nivelului de trai al persoanelor vârstnice, comitetele 

consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, consideră că 

este necesar să acţioneze în anul 2011 prin: 

 elaborarea 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 lunar, cu 

regularitate, în fiecare judeţ şi în sectoarele 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 preşedintelui 

Consiliului Judeţean care este în măsură să sprijine finanţarea măsurilor stabilite 

pentru rezolvarea problemelor persoanelor vârstnice, reprezentând instituţia care 

gestionează bugetul judeţului; 

 completarea H.G. nr. 499/2004 cu prevederea ca din comitetul consultativ de 

dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice să facă parte un 

vicepreşedinte al Consiliului Judeţean şi un viceprimar al municipiului reşedinţă 

de judeţ pentru a exista garanţia aplicării hotărârilor adoptate;  
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 modificarea H.G.nr. 499/2004 în sensul înfiinţării de comitete consultative de 

dialog social pentru problemele persoanelor vârstnice la nivelul fiecărui sector al 

municipiului Bucureşti; 

 invitarea primarilor, după caz, la şedinţele de lucru ale comitetelor consultative de 

dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, ocazie cu care să fie 

dezbătute probleme ce ţin de competenţa de soluţionare a  acestora; 

 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 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; 

 implicarea factorilor locali în acţiunea de aplicare a hotărârilor adoptate în cadrul 

şedinţelor de lucru ale comitetelor consultative şi obligarea acestora la raportare 

în şedinţa din luna următoare cu privire la realizări; 

 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. 
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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 

2011: 

 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, azile 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 în totalitate a 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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 încadrarea spitalelor cu medici specialişti, formarea de asistenţi medicali şi 

sociali, pregătirea de farmacişti şi angajarea acestora în instituţiile respective; 

 prezentarea rezultatului acţiunilor comune realizate de organele de control ale 

poliţiei, primăriilor şi ale ONG-urilor asupra modului de organizare şi desfăşurare 

a activităţilor din pieţe şi magazine, precum şi în legătură cu preţul şi calitatea 

produselor distribuite populaţiei vârstnice; 

 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; 

 stadiul aplicării de facilităţi la călătoria cu metroul pentru pensionarii din municipiul 

Bucureşti; 

 găsirea unor soluţii pentru rezolvarea problemei câinilor fără stăpân. 

 

 

          Şef birou analize şi studii,                                                 Realizator, 
                  Alina Matei                                                                Simona Ghiţă 

  

 

 


