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I.

Activități, acțiuni realizate
Obiectivele activității din 2021 a Consiliilor județene ale pensionarilor și persoanelor

vârstnice, au fost stabilite în limitele permise de restricțiile impuse de pandemie, în scopul
realizării principalelor atribuții ale consiliului județean prevăzute în Legea 16/2000.
S-a remarcat activitatea pe care consiliile au desfășurat-o de informare a
pensionarilor și persoanelor vârstnice asupra necesității respectării măsurilor stabilite în
pandemie: vaccinarea anti Covid, acordarea în limita posibilităților, de măști de protecție
pentru pensionarii cu pensii mici, veteranilor de război și văduvelor de război.
Un obiectiv a cărui realizare a fost urmărită în permanență de consiliile județene l-a
constituit acordarea de ajutoare pensionarilor și persoanelor vârstnice aflate în cea mai
mare dificultate, în vederea asigurării traiului cotidian.
Persoanelor aflate în evidențele asociațiilor membre ale consiliului județean
(nedeplasabili, izolați, cu venituri insuficiente) li s-au acordat - în limita posibilităților pe care
le-au avut în colaborare cu primăriile și cu sprijinul unor sponsori – ajutoare constând în
alimente (în județul Bacău, de exemplu, 1900 pensionari, cu pensii până la 1300 lei, au
primit pachete cu alimente ori tichete cadou în valoare de 150 lei). Astfel de acțiuni au avut
loc și-n alte județe precum: Timiș, Cluj, Brăila, Buzău, Suceava, Arad, Ialomita.
Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice – 1 Octombrie, au ajutat
organizațiile membre ale consiliului județean în acordarea ajutoarelor din fondurile primite
de la federațiile din care fac parte, la un număr de peste 19.000 de pensionari.
Și în 2021 au fost organizate manifestări în cadrul tradiționalelor sărbători de Paște
și Crăciun și, de asemenea, manifestări cu prilejul zilelor de 8 Matie – Ziua Internațională a
Femeii, 1 Octombrie – Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice.
Un alt obiectiv important urmărit de consiliile județene l-a constituit determinarea unor
sponsori și autorități locale să asigure o masă caldă pentru cei mai vulnerabili dintre
pensionari și persoane vârstnice. Din păcate, acest lucru, nu s-a obținut decât într-un număr
redus de județe.
În calitate de reprezentanți ai pensionarilor, în raporturile cu autoritățile administrației
publice locale, majoritatea consiliilor au avut o strânsă legătură cu acestea. La Comitetele
Consultative de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice din cadrul Instituției
prefectului, la casele județene de sănătate, la casele județene de pensii au fost prezentate
revendicări ale pensionarilor și persoanelor vârstnice, au fost soluționate, când a fost cazul,
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solicitări privind pensiile, probleme de natură economică (facilități pentru transportul cu
mijloacele locale).
S-a menținut colaborarea cu Poliția de Proximitate pentru informarea pensionarilor și
persoanelor vârstnice, mai ales din mediul rural, cum să se ferească de infractori, de a nu fi
înșelați și cum să acționeze dacă se întâmplă astfel de situații.

II.

Propuneri formulate de consiliile județene pentru
îmbunătăţirea activităţii proprii și a calităţii vieţii
pensionarilor și persoanelor vârstnice
Pe baza constatărilor și a experienței acumulate, consiliile județene au formulat
propuneri pentru soluționarea unor probleme de interes pentru pensionari și persoanele
vârstnice:
− să se rediscute cu Ministerul Sănătății și cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate,
posibilitatea stabilirii ca prețul medicamentelor să fie cel de la raft nu cel de referință;
− să se ceară Ministerului Sănătății să elaboreze un program național de medicină
dentară și finanțarea serviciilor de urgență stomatologică;
− să se ceară Ministerului Sănătății să acționeze pentru mărirea numărului de
farmacii/puncte farmaceutice în mediul rural;
− reînnoirea cardurilor de sănătate a căror valabilitate a expirat;
− dezvoltarea sistemului de îngrijire la domiciliu, a persoanelor vârstnice, precum și
acordarea de facilități pentru îngrijire în propria familie, ca alternativă la
instituționalizarea acestor persoane;
− înființarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau
prin încheierea de parteneriate public-private, de cantine sociale în toată țară, în
scopul sprijinirii persoanelor vârstnice defavorizate,
− CNOPPV să propună Guvernului să aprobe ca pensionarii din țară, de peste 75 de
ani, cu valoarea pensiei de până la 2000 lei, să beneficieze de transport urban gratuit;
− să se insiste pe înființarea căminelor pentru persoanele vârstnice, de care să
beneficieze în special persoanele singure, iar în căminele existente să fie îmbunătățit
confortul;
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− să se solicite Parlamentului, având în vedere că CNOPPV este un organism de
interes public și național, să inițieze modificarea și completarea Legii 16/2000, care
să aibă următoarea formulare: art 23 “autoritățile administrației publice locale vor
repatiza consiliilor județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al
municipiului București, precum și Consiliul Național, sedii corespunzătoare necesare
desfășurării activității acestora”.
− Alocarea consiliilor județene,anual, a unei sume pentru cheltuieli de birotică.

III.

Concluzii privind
consiliile județene

activitatea

desfășurată

de

Consiliile județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice în general, militează
activ pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale persoanelor vârstnice, în special prin
intervenţii pentru soluţionarea cererilor şi reclamaţiilor pensionarilor pe probleme legate de:
pensii, procurarea medicamentelor gratuite şi compensate, distribuirea biletelor tratament,
suplimentarea fondurilor pentru proteze şi urgentarea procurării dispozitivelor medicale, etc.
Lista nemulţumirilor 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.
Realizările obţinute de C.J.P.P.V., dintre care menționăm:
−

obţinerea de reduceri şi gratuităţi pe transportul local pentru pensionari;

−

acordarea de ajutoare pentru încălzirea pe timpul iernii;

−

îndrumarea şi orientarea petiţionarilor către instituţiile competente;

−

demersuri la organele abilitate pentru înfiinţarea şi amenajarea de cămine pentru
bătrâni, cluburi pentru pensionari şi clinici de fizioterapie;

−

încheierea de protocoale cu Poliţia de Proximitate şi dezvoltarea de relaţii de
colaborare cu organizaţiile neguvernamentale şi alte formaţiuni care au ca obiect
de activitate probleme similare cu preocupările vârstnicilor;

−

obţinerea de sponsorizări şi organizarea de manifestări cu ocazia sărbătorilor de
Crăciun şi Anul Nou, de Paşte, Mărţişor şi Ziua Femeii;

−

organizarea de excursii în ţară, dar și în stăinătate.

Activitatea membrilor consiliilor județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice a
fost una bună, însă măsurile importante aplicate nu au fost suficient mediatizate în presă,
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la radio sau la televizor. Informarea prin diferitele mijloace de comunicare în masă cu privire
la problemele cu care se confruntă persoanele vârstnice şi măsurile care sunt luate pentru
soluţionarea sau ameliorarea acestor probleme, sporesc şansele obţinerii unui sprijin efectiv
şi evident pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii acestei categorii de populaţie.
Sumele alocate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru finanțarea
activităților ocazionate de această sărbătoare, în proporție de 90%, au fost destinate
acordării de ajutoare persoanelor vârstnice membre ale organizațiilor de pensionari, aflate
în situații de dificultate. Însă în ciuda eforturilor depuse, Ziua Internațională a Vârstnicilor nu
a mai fost sărbătorită ca-n alți ani din cauza pandemiei de Covid.
În principal, activitatea membrilor consiliilor județene ale pensionarilor și persoanelor
vârstnice este de apreciat, mai ales, în condițiile actualei pandemii. În ciuda lipsurilor
materiale și a restricțiilor impuse de pandemie, se poate afirma că activitatea depusă de
consiliile județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice în anul 2021 a fost apreciată
de persoanele vârstnice și benefică acestora.

Director Secretariat tehnic,
Simona Negoescu
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