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I. Acțiuni realizate de CJPPV 

 

Acțiunile realizate de Consiliile județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice din 
Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Buzău, Călărași, Caraș 

Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, 

Ialomița, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, 

Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea, București, Ilfov, în anul 2020 au fost destul de limitate în 

contextul pandemiei Covid -19: 

 participarea președintelui CJPPV la ședințele online sau telefonic ale Comitetului 

Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice;  

 participarea online sau telefonic a reprezentanților pensionarilor desemnați de CJPV 

la ședințele lunare ale Consiliilor de Administrație ale Caselor Județene de Asigurări 

de Sănătate; 

  elaborarea de propuneri pentru îmbunătățirea legislației actuale în domeniul 

sănătății, având în vedere că accesul persoanelor vârstnice la asistență medicală de 

specialitate a fost limitat din cauza numărului mare de îmbolnăviri cu SARS Cov 2;  

 promovarea normelor de igienă, sanitare și de comportament specifice pandemiei, în 

rândul persoanelor vârstnice; 

 acordarea de măști de protecție vârstnicilor cu pensii mici, veteranilor de război și 

văduvelor de război; 

 acordarea de ajutoare financiare cu ocazia zilei de 1 Octombrie – Ziua Internațională 

a Persoanelor Vârstnice; 

 identificarea persoanelor vârstnice vulnerabile (nedeplasabili, izolați, cu venituri 

reduse, etc.) în vederea acordării și distribuirii unor ajutoare în colaborare cu 

primăriile de municipii și câțiva sponsori, constând în pachete cu alimente; 

 intervenții pentru obținerea de analize medicale gratuite; 

 intervenții pentru mărirea numărului de farmacii și cabinete medicale în mediul rural, 

precum și asigurarea medicilor specialiști în anumite localități; 

 solicitarea soluționării problemelor persoanelor cu boli cronice pe perioada 

pandemiei; 

 încurajarea persoanelor vârstnice în vederea vaccinării anti Covid; 
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 intervenții la Casele județene de pensii pentru soluționarea cererilor și reclamațiilor 

pensionarilor pe probleme legate de pensii; 

 intervenții  la Casa Națională de Pensii Publice pentru alocarea unui număr mai mare 

de bilete de tratament balnear în județul Gorj; 

 acordarea și distribuirea unor ajutoare constând în bani sau alimente pentru 

persoanele vârstnice cu venituri mici; 

 solicitări pentru acordarea de ajutoare pentru încălzire pe timpul iernii; 

  intervenții la Consiliul Local pentru soluționarea cererilor și reclamațiilor pensionarilor 

referitoare la reducerile sau gratuitățile pe transportul în comun; 

 Majorarea plafonului de gratuitate a abonamentelor pensionarilor pe transportul 

public in comun. 

 
 

II. Dificultăți întâmpinate pe plan local de CJPPV 

 

Pe plan local consiliile județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice s-au 

confruntat cu diverse dificultăți în dialogul cu actorii sociali locali în vederea soluționării 

problemelor semnalate, majoritatea dintre ele fiind comune mai multor județe după cum se 

poate observa din cele enumerate mai jos: 

-  Suspendarea /limitarea activităților datorită stării de urgență /alertă;  

 lipsa unui sediu adecvat pentru desfășurarea activității consiliului județean al 

persoanelor vârstnice (Alba, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Buzău, Călărași, Caraș-

Severin, Cluj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, București , 

Ilfov);  

 alocarea de fonduri insuficiente pentru desfășurarea activității consiliului județean; 

 lipsa de birotică minimă necesară; 

 calitatea scăzută a serviciilor de asistența medicală acordate pensionarilor din mediul 

rural; 

 lipsa dispensarelor în comune; 

 lipsa medicilor de familie în mediul rural; 

 insuficiența numărului de locuri în căminele de bătrâni, care nu sunt dotate 

corespunzător, existând totodată neajunsuri în acordarea dispozitivelor medicale din 

lipsă de fonduri;  
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 funcționarea defectuoasă a cardului național de sănătate; 

 amânarea recalculării și plății pensiilor; 

 lipsa personalului care se ocupă cu întocmirea dosarelor de pensii; 

 neinformarea persoanele vârstnice din mediul rural referitoare la drepturile conferite 

de legislația în vigoare; 

 îngreunarea procesului de pregătire și acreditare a îngrijitorilor la domiciliu; 

 limitarea activităților desfășurate de C.J.P.P.V. datorită restricțiilor impuse de 

autorități pentru controlul Coronavirus. 

 

III. Propuneri formulate de CJPPV pentru  

îmbunătățirea activității proprii și a calității vieții 

persoanelor vârstnice  
 

Propunerile formulate de către consiliile județene ale pensionarilor și persoanelor 

vârstnice sunt menite să îmbunătățească calitatea vieții seniorilor din România, fiecare 

organizație aducând în discuție posibile soluții la problemele cu care se confruntă 

pensionarii aflați în județul lor. Obiectivul general al acestor propuneri constă în 

îmbunătățirea sănătății și creșterea calității vieții persoanelor vârstnice din România.  

În continuare enumerăm propunerile făcute de către consiliile județene ale 

persoanelor vârstnice în speranța că se vor găsi și soluții pentru realizarea acestora: 

 intervenirea CNOPPV pentru obținerea unui sediu al consiliului județean; 

 modificarea Legii nr. 16/2000  pentru ca indemnizația președintelui consiliului 

județean al persoanelor vârstnice să fie lunară; 

 stabilirea unor baremuri minime de materiale pentru birotică și consumabile, 

necesare desfășurării  activității consiliului județean; 

 repartizarea directă de către Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al 

Persoanelor Vârstnice către consiliile județene a fondurilor alocate cu ocazia Zilei 

Internaționale a persoanelor vârstnice; 

 decontarea combustibilului pentru deplasările cu autoturismul proprietate personală 

la asociațiile de pensionari din județ; 

 revizuirea Legii nr. 578/2004 în vederea schimbării baremului de acordare a 

indemnizației pentru soțul sau soția supraviețuitor; 
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 revizuirea listei de medicamente compensate și gratuite, având în vedere nevoile 

persoanelor vârstnice; 

 compensarea medicamentelor la nivelul valorii punctului de pensie; 

 mărirea numărului de cabinete stomatologice în mediul rural; 

 mărirea numărului de farmacii în mediul rural; 

 elaborarea unui program național pentru asigurarea de servicii stomatologice în 

mediul rural; 

 unificarea celor două case de sănătate (CNAS și OPSNAJ) pentru o mai bună 

rezolvare a problemelor persoanelor vârstnice, în general; 

 posibilitatea folosirii cardului de sănătate și în străinătate; 

 îmbunătățirea sistemului informațional al cardului național de sănătate pentru a se 

preveni blocarea acestuia; 

 suplimentarea biletelor de tratament pentru pensionari; 

 înființarea de cămine pentru persoanele vârstnice în locul cazărmilor militare 

abandonate; 

 îmbunătățirea confortului din căminele de bătrâni prin dotarea corespunzătoare cu 

echipamente medicale și mobilier; 

 înființarea de cantine pentru vârstnici care să permită achiziționarea de abonamente 

lunare sau săptămânale la prețuri acceptabile, în funcție de nivelul pensiei viitorului 

beneficiar; 

 asigurarea de locuințe sociale pentru vârstnicii care au fost evacuați din casele 

retrocedate; 

 sprijinirea persoanelor vârstnice care nu au nici un venit prin asigurarea de alimente 

și medicamente; 

 implementarea unui sistem național de evidență și monitorizare a cazurilor sociale 

din rândul persoanelor vârstnice pentru o evaluare corectă a cererii și ofertei de 

servicii sociale; 

 dezvoltarea serviciilor de îngrijire informală; 

 accesul gratuit al pensionarilor la bazele sportive și de agrement; 

 acordarea gratuită de consiliere psihologică persoanelor vârstnice; 

 încurajarea și atragerea persoanelor vârstnice la participarea de activități diverse; 

 scutirea de taxe și impozite pe clădiri și terenuri pentru pensionarii de peste 75 de 

ani cu pensii de sub 1000 lei; 
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IV. Concluzii privind activitatea desfășurată de 

Consiliile Județene ale Pensionarilor și 

Persoanelor Vârstnice  
 

 Consiliile județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice militează activ pentru 

îmbunătățirea condițiilor de trai ale persoanelor vârstnice, în special prin intervenții pentru 

soluționarea cererilor și reclamațiilor pensionarilor pe probleme legate de: pensii, procurarea 

medicamentelor gratuite și compensate, distribuirea biletelor de odihnă și tratament,  

suplimentarea fondurilor pentru proteze și urgentarea procurării dispozitivelor medicale, etc. 

Lista nemulțumirilor semnalate de pensionari către Consiliile județene ale pensionarilor și 

persoanelor vârstnice este mare și din nefericire în fiecare an multe din ele se repetă 

deoarece nu și-au găsit rezolvarea. 

  Eficiența acestor organisme teritoriale este demonstrată de realizările obținute,  

dintre care enumerăm: 

 obținerea de reduceri și gratuități pe transportul local pentru pensionari; 

 acordarea de ajutoare pentru încălzirea pe timpul iernii;  

 îndrumarea și orientarea petiționarilor către instituțiile competente;  

 deplasarea în teritoriu pentru urmărirea activității desfășurate de cabinetele 

medicale și farmacii  sau de centrele de îngrijire și asistență socio-medicală;  

 demersuri la organele abilitate pentru înființarea și amenajarea de cămine pentru 

bătrâni,  cluburi pentru pensionari și clinici de fizioterapie; 

 încheierea de protocoale cu Poliția de Proximitate și dezvoltarea de relații de 

colaborare cu organizațiile neguvernamentale și alte formațiuni care au ca obiect 

de activitate probleme similare cu preocupările vârstnicilor; 

 obținerea de sponsorizări și organizarea de manifestări cu ocazia sărbătorilor de 

Crăciun și Anul Nou, de Paște, Mărțișor și Ziua Femeii; 

 organizarea de excursii pe teritoriul țării dar și în străinătate. 

În principal, activitatea membrilor consiliilor județene ale persoanelor vârstnice este 

bună, însă măsurile importante aprobate în cadrul ședințelor nu sunt suficient mediatizate 

în presă, la radio sau televiziune. 
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 Informarea prin diferitele mijloace de comunicare în masă cu privire la problemele cu 

care se confruntă pensionarii și persoanele vârstnice și măsurile care sunt luate pentru 

soluționarea sau ameliorarea acestor probleme, sporesc șansele obținerii unui sprijin efectiv 

și evident pentru îmbunătățirea calității vieții acestei categorii de populație.  

În ceea ce privește îndeplinirea îndatoririlor față de Consiliul Național al 

Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice se remarcă:  

 efortul depus pentru predarea la termen a situațiilor cerute de CNOPPV; 

 promptitudinea cu care s-a răspuns acțiunilor propuse de către CNOPPV; 

 reducerea cheltuielilor cu activitățile curente. 

Consiliile județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice, au dat dovadă de o 

bună colaborare și cu autoritățile publice și unele asociații non-guvernamentale. Astfel au 

încheiat protocoale cu Poliția de Proximitate și au dezvoltat relații de colaborare cu 

organizațiile neguvernamentale și alte formațiuni care au ca obiect de activitate probleme 

similare cu ale organizațiilor pensionarilor: traiul persoanelor vârstnice. 

1 Octombrie - Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, a constituit în toți acești 

ani, un bun prilej pentru organizarea a numeroase și variate acțiuni în cadrul cărora vârstnicii 

au fost omagiați pentru activitatea și contribuția lor la realizarea avuției naționale. Anul 2020 

a fost un an greu, pandemia Covid-19 punând la grea încercare întreaga omenire, 

persoanele vârstnice  înregistrând cel mai mare număr de îmbolnăviri și decese.   

La nivel legislativ,  pentru îmbunătățirea calității vieții pensionarilor se propun 

următoarele: 

 proiectele de acte normative care privesc situația pensionarilor și a persoanelor 

vârstnice să fie avizate în mod obligatoriu de Consiliul Național al Organizațiilor de 

Pensionari și al Persoanelor Vârstnice; 

 să se reglementeze controalele la casele de pensii pentru rezolvarea 

disfuncționalităților cu care se confruntă persoanele vârstnice;  

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

ședințelor de lucru ale comitetelor consultative și obligarea acestora la raportare în 

ședința din luna următoare cu privire la realizări; 

 elaborarea și promovarea unei legi privind protecția drepturilor persoanelor vârstnice, 

astfel încât această categorie de populație să poată beneficia de toate drepturile, în 

vederea unui nivel de trai îmbunătățit. 
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 Respectarea drepturilor anumitor categorii de persoane, prevăzute în legi speciale, 

(cum ar fi: veteranii de război și văduvele de război, pensionarii militari, persoanele 

persecutate din motive politice, etnice, persoanele cu handicap), în ceea ce privește 

gratuitatea medicamentelor și a serviciilor medicale. 

În principal, activitatea membrilor consiliilor județene ale persoanelor vârstnice este 

de apreciat, însă există loc și de mai bine. Chiar dacă există o bună colaborare cu factorii 

responsabili, insuficiența fondurilor alocate creează dificultăți în activitatea cotidiană a 

consiliilor județene ale persoanelor vârstnice. 

În contextul pandemiei Covid-19, putem afirma că activitatea depusă de consiliile 

județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice în anul 2020 a fost apreciată de 

persoanele vârstnice și benefică acestora. 

 

 


