Anexa nr. 8

PLANUL DE ACŢIUNI PE ANUL 2012

I. ÎN DOMENIUL PROFESIONAL
1) Elaborarea Raportului de activitate al Consiliului Naţional al Persoanelor
Vârstnice pentru anul 2011;
2) Elaborarea de materiale informative documentate de către membrii Comisiei
Permanente şi prezentarea acestora în cadrul şedinţelor lunare de lucru, pentru
ca pe baza acestora să se adopte hotărâri;
3) Pregătirea materialelor ce fac obiectul ordinii de zi a adunărilor generale ale
Plenului şi ale Comisiei Permanente a Consiliului Naţional al Persoanelor
Vârstnice, difuzarea din timp a acestora la participanţi;
4) Dezbaterea în şedinţele lunare de lucru ale Comisiei Permanente a problemelor
importante şi de interes pentru persoanele vârstnice, emiterea de hotărâri asupra
măsurilor ce urmează să se iniţieze la nivelul Consiliului Naţional al Persoanelor
Vârstnice;
5) Transmiterea analizelor şi studiilor elaborate de Secretariatul Tehnic al
Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice la Preşedinţie, Parlament, Guvern,
şi la organele competente ale administraţiei publice centrale, precum şi
preşedinţilor organizaţiilor centrale reprezentative ale pensionarilor, membri ai
acestui organism, pentru luarea la cunoştinţă asupra concluziilor cu privire la
temele abordate şi valorificarea propunerilor prezentate;
6) Elaborarea de sinteze pe baza datelor, chestionarelor şi a informaţiilor primite de
la consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice şi ale sectoarelor municipiului
Bucureşti şi transmiterea acestora membrilor Comisiei Permanente;
7) Formularea avizelor consultative privind conţinutul proiectelor de acte normative
primite de la iniţiatori, care vizează persoanele vârstnice, potrivit prevederilor art.
4, lit. “e” din Legea nr. 16/2000 cu modificările şi completările ulterioare şi
prezentarea acestora Comisiei Permanente;
8) Urmărirea aplicării reglementărilor referitoare la persoanele vârstnice şi
sesizarea organelor competente despre abaterile constatate, în temeiul
prevederilor art. 4, lit. “c” din Legea nr. 16/2000 cu modificările şi completările
ulterioare;
9) Stabilirea de relaţii de colaborare cu instituţii de cercetare şi Consiliul Economic
şi Social în vederea elaborării de lucrări documentare ce privesc situaţia reală a
persoanelor vârstnice în diferite domenii;
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10) Dezvoltarea de colaborări cu instituţii şi reprezentanţi ai societăţii civile pentru
susţinerea accesului persoanelor vârstnice la viaţa socio-economică comunitară;
11) Intensificarea colaborării cu organizaţiile neguvernamentale, care derulează
programe adresate persoanelor vârstnice aflate în dificultate;
12) Participarea

la

întâlniri

periodice

cu

reprezentanţi

ai

organizaţiilor

neguvernamentale şi ai diverselor instituţii de stat şi private care au ca obiect de
activitate sau realizează programe privind protecţia socială a persoanelor
vârstnice, în vederea organizării şi derulării unor activităţi complementare, în
special privind asistenţa şi îngrijirea la domiciliu a persoanelor singure
dependente;
13) Iniţierea şi menţinerea contactelor cu organizaţii ale persoanelor vârstnice din
alte ţări, îndeosebi cu cele din Uniunea Europeană;
14) Realizarea de campanii de informare şi dezvoltare a activităţii de consiliere a
persoanelor vârstnice prin consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice şi ale
sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi prin organizaţiile şi asociaţiile
pensionarilor care au reprezentanţi în Consiliul Naţional al Persoanelor
Vârstnice;
15) Mediatizarea activităţii Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi a
consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice şi ale sectoarelor municipiului
Bucureşti prin mijloacele mass media şi conferinţe de presă;
16) Participarea cu reprezentanţi la seminarii şi grupuri de lucru pe probleme ale
persoanelor vârstnice la care Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice este
invitat;
17) Prezentarea de propuneri conducerii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale privind repartizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat organizaţiilor
centrale reprezentative ale pensionarilor pentru sărbătorirea Zilei Internaţionale a
Vârstnicilor, stabilite pe bază de criterii validate de Comisia Permanentă, în
vederea sprijinirii membrilor fiecărei organizaţii în parte care au venituri mici;
18) Impulsionarea factorilor responsabili în vederea stabilirii de măsuri privind
dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice precum şi a altor
obiective ce privesc îmbunătăţirea nivelului de trai al acestei categorii de
populaţie;
19) Participarea membrilor Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice la şedinţele
de lucru ale comitetelor consultative de dialog pentru problemele persoanelor
vârstnice care funcţionează în cadrul prefecturilor, potrivit prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 499/2004;
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20) Realizarea de intervenţii la administraţia publică locală în vederea instituirii de
facilităţi pentru persoanele vârstnice (transport local, taxe şi impozite, manifestări
culturale etc);
21) Participarea reprezentanţilor pensionarilor la şedinţele de lucru ale consiliilor de
administraţie ale Casei Naţionale de Pensii Publice, Casa Naţională de Asigurări
de Sănătate şi casele judeţene de asigurări de sănătate şi a municipiului
Bucureşti;
22) Prezentarea în cadrul Comisiei Permanente a raportului anual cu privire la
contribuţia reprezentanţilor organizaţiilor de pensionari la lucrările consiliilor de
administraţie ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Casei Naţionale de
Pensii Publice;
23) Instituirea unei colaborări permanente cu reprezentanţii Bisericii Ortodoxe
Române şi a celorlalte culte religioase recunoscute;
24) Intervenţie la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul
Sănătăţii pentru intensificarea asigurării asistenţei sociale a persoanelor
vârstnice singure şi înfiinţarea de noi cămine pentru asistarea celor care nu se
pot autogospodări;
25) Realizarea de intervenţii la organele abilitate pentru aplicarea de măsuri privind
combaterea riscului de excluziune socială a persoanelor vârstnice şi creşterea
calităţii vieţii acestora;
26) Iniţierea de propuneri de politici, strategii şi măsuri privind combaterea riscului de
excluziune socială a persoanelor vârstnice şi creşterea calităţii vieţii acestora,
prezentarea lor la iniţiatorii de proiecte de acte normative în vederea promovării
şi materializării măsurilor propuse;
27) Solicitarea la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul
Sănătăţii pentru reglementarea şi dezvoltarea platformei gerontologice naţionale
destinată persoanelor vârstnice;
28) Activizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional al Persoanelor
Vârstnice prin organizarea de dezbateri pe diverse teme de interes pentru
pensionari şi persoane vârstnice;
29) Asigurarea finanţării cheltuielilor de funcţionare pentru consiliile judeţene ale
persoanelor vârstnice şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
30) Urmărirea derulării cheltuielilor în anul 2012 cu încadrarea în bugetul aprobat şi
elaborarea propunerilor bugetare pentru anul 2013;
31) Asigurarea exercitării auditului şi întocmirea raportului pe baza controlului
efectuat în acest domeniu;
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32) Întocmirea trimestrială şi anuală a dării de seamă contabile pe bază de bilanţ cu
privire la cheltuielile realizate de Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice şi de
consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice, precum şi de cele ale sectoarelor
Municipiului Bucureşti, din sumele alocate de la bugetul de stat prin transfer de la
bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
33) Asigurarea colaborării permanente cu reprezentanţii mass-media, pentru
prezentarea diverselor aspecte din problematica persoanelor vârstnice şi crearea
în opinia publică a unui curent favorabil acestora;
34) Actualizarea periodică a site-ului Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice cu
lucrările elaborate de Secretariatul Tehnic pentru a se cunoaşte de către
persoanele interesate principalele aspecte ale problematicii persoanelor
vârstnice;
35) Acordarea de sprijin în organizarea asociativă a persoanelor vârstnice pentru
participarea lor la viaţa socială;
36) Solicitarea, de la Casa Naţională de Pensii Publice, a strategiei până în anul
2015 a sistemului public de pensii, inclusiv a măsurilor reformatorii pentru unele
categorii de pensionari, precum şi a acţiunilor de corelare a cuantumului pensiilor
din România cu cele din ţările Uniunii Europene;
37) Informarea semestrială şi ori de câte ori este nevoie a Preşedintelui României,
primului-ministru, conducerii organelor administraţiei publice centrale cu atribuţii
în domeniul protecţiei sociale, prefectilor şi primarilor, precum şi conducerile
celor două Camere ale Parlamentului în legătură cu aspecte ce privesc riscurile
şi situaţia de criză în care se găsesc unele persoane vârstnice.

II. ÎN DOMENIUL LEGISLATIV
1) Intervenţie la Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Finanţelor Publice pentru
modificarea plafonului de 740 lei peste care se plăteşte de către pensionari
impozitul şi contribuţia lunară pentru asigurările de sănătate potrivit Codului Fiscal;
2) Intervenţie la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru promovarea
Legii privind protecţia drepturilor persoanelor vârstnice, armonizată cu actuala
Lege a asistenţei sociale, în vederea transmiterii acestuia la Parlament;
participarea la comisiile de specialitate ale Parlamentului cu puncte de vedere,
astfel încât după promulgare această lege să asigure un cadru juridic eficient în
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acţiunile de îmbunătăţire a vieţii şi a relaţiilor sociale pentru această categorie de
populaţie;
3) Participarea în grupuri de lucru pentru reconsiderarea legislaţiei actuale şi iniţierea
de noi acte normative privind protecţia socială a persoanelor vârstnice în vederea
unei abordări integrate a stării sociale, materiale şi medicale a acestei categorii de
populaţie;
4) Reiterarea intervenţiilor la Guvern pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii
nr. 250/2007 care stabileşte valoarea punctului de pensie la 45% din salariul
mediu prognozat;
5) Intervenţie la Guvern şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru
indexarea periodică a pensiilor cu cel puţin indicele de creştere a preţurilor la
principalele produse alimentare şi servicii; pentru situaţiile în care pe parcursul
anului salariul mediu brut realizat depăşeşte cu peste 5% salariul mediu prognozat
pe o perioadă de 3 luni consecutive, acesta să se majoreze corespunzător,
inclusiv valoarea punctului de pensie;
6) Intervenţie la organismele abilitate pentru facilitarea prin lege a accesului
persoanelor vârstnice la ajutoare financiare acordate pentru situaţii punctuale
(acoperirea cheltuielilor curente cu întreţinerea, căldura, apă, gaze, energie
electrică, amenajarea spaţiului de locuit, izolarea termică a locuinţei, mici reparaţii,
ajutor în cazul schimbării domiciliului, achiziţia de orteze, proteze şi dispozitive);
7) Intervenţie pentru iniţierea unui act normativ care să reglementeze acordarea de
ajutoare băneşti persoanelor cu pensii mici, cu ocazia sărbătorilor de Paşte şi
Crăciun, precum şi beneficiarilor Legii nr. 44/1994 cu modificările şi completările
ulterioare;.
8) Intervenţie pentru reglementarea printr-un act normativ a valorii coşului minim de
consum lunar pentru pensionarul singur şi familia de pensionari;
9) Intervenţie la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru acordarea în
anul 2012 a contravalorii în bani a tichetelor de călătorie pe cale ferată, care nu au
fost utilizate în anul 2011; extinderea prevederilor iniţiativei legislative şi la
beneficiarii Legii nr. 44/1994;
10) Intervenţii pentru modificarea normelor metodologice privind acordarea unei pensii
soţului supravieţuitor, în cuantum de 25% din cuantumul pensiei soţului decedat,
indiferent de mărimea pensiei acestuia;
11) Solicitare la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale ca ajutorul material
pentru cazurile de deces ale pensionarilor să se majoreze la minimul două salarii
medii pe economie, având în vedere costul serviciilor în acest domeniu;
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12) Intervenţie la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale ca nivelul ajutorului
anual ce se acordă veteranilor de război de la bugetul de stat să fie de cel puţin
de 150 lei;
13) Intervenţie la Guvern şi Parlament ca prin promovarea unui nou act normativ,
organizaţiile de pensionari să beneficieze, în bani sau natură, de o parte a
patrimoniului fostei UGSR;
14) Intervenţie la Ministerul Sănătăţii şi la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
pentru

revizuirea

reglementărilor

privind

gratuitatea

şi

compensarea

medicamentelor şi a analizelor medicale pentru pensionari;
15) Intervenţie la consiliile locale judeţene pentru ca taxele şi impozitele locale să se
stabilească pentru familiile de pensionari în raport de cuantumul pensiei
individuale a acestora, precum şi pentru respectarea scutirii de taxe şi impozite
locale a beneficiarilor Legii nr. 44/1994;
16) Revizuirea, completarea şi îmbunătăţirea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice precum şi a
regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor judeţene ale
persoanelor vârstnice şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
17) Actualizarea Regulamentului Intern şi a fişelor de post pentru angajaţii
Secretariatului Tehnic;
18) Intervenţie la Ministerul Finanţelor Publice pentru modificarea Codului Fiscal în
sensul ca să se aplice impozitarea pensiilor numai pentru sumele ce depăşesc
valoarea a 3 puncte de pensie şi ulterior să se renunţe la impozitarea pensiilor;
19) Intervenţie la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Casa Naţională de
Pensii Publice ca pentru anul 2012 să se stabilească suma necesară pentru cel
puţin 300 mii bilete de tratament pentru pensionari, inclusiv în sezonul cald;
20) Intervenţie la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în vederea reglementării
unui pachet minimal de servicii pentru pensionari care să acopere nevoile reale
ale acestora, precum şi introducerea gratuităţilor la analizele prescrise acestora
de către medicii specialişti şi medicii de familie;
21) Solicitarea Ministerului Sănătăţii să reglementeze organizarea şi susţinerea
financiară a sistemului naţional de îngrijiri medicale la domiciliul persoanelor
vârstnice, precum şi organizarea reţelei naţionale de geriatrie şi gerontologie;
22) Solicitarea la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ca pentru pensionari să se
acorde lunar până la 7 medicamente compensate din lista A şi 3 din lista B;
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23) Intervenţie la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru iniţierea unei
legi care să stabilească organizarea sistemului naţional de îngrijire la domiciliu a
persoanelor vârstnice dependente;
24) Intervenţie la primării în vederea accelerării acţiunilor de reabilitare termică cu
prioritate a locuinţelor vârstnicilor, prin susţinerea financiară integrală a acestei
acţiuni de la bugetele locale şi respectiv din fondurile primite de la Uniunea
Europeană;
25) Intervenţie la Guvern şi Parlamentul României pentru ca promovarea şi
modificarea legilor care se referă la pensionari şi persoanele vârstnice să nu se
mai realizeze fără consultarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.

III. ÎN DOMENIUL ORGANIZATORIC
1) Difuzarea Planului de acţiuni pentru anul 2012 la membrii Consiliului Naţional al
Persoanelor Vârstnice şi urmărirea realizării prevederilor acestuia;
2) Organizarea şedinţelor de lucru lunare ale Comisiei Permanente;
3) Convocarea Plenului Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi a tuturor
activităţilor necesare organizării alegerilor componentei şi conducerii Consiliului
Naţional al Persoanelor Vârstnice;
4) Organizarea de şedinţe de lucru cu membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului
Naţional al Persoanelor Vârstnice;
5) Organizarea de activităţi specifice pentru a marca Anul European al Îmbătrânirii
Active a Persoanelor Vârstnice prin:
-

acordarea sub egida Anului European al Îmbătrânirii Active a stimulentelor
ocazionate de Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice (1 octombrie),
organizarea de competiţii, activităţi culturale, sportive, acordarea de
recompense, diplome de merit;

-

organizarea de conferinţe şi workshop-uri şi/ sau participarea la conferinţe
şi dezbateri publice în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale şi alte autorităţi publice sau reprezentanţi ai societăţii
civile cu preocupări în domeniul protecţiei sociale a persoanelor vârstnice;

-

publicarea de articole privind situaţia persoanelor vârstnice, cu sprijinul
diferitelor instituţii /organizaţii;

-

formularea şi promovarea de propuneri legislative în vederea favorizării
accesului persoanelor vârstnice pe piaţa muncii, la servicii medicale, de
îngrijire, consiliere şi suport;
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-

Elaborarea proiectului de Program Naţional pentru Persoanele Vârstnice
pentru perioada 2012-2015 şi transmiterea acestuia la Guvern în vederea
aprobării prin lege;

-

propunerea şi elaborarea de cercetări, analize privind starea de sănătate,
ocuparea şi securitatea socială;

-

antrenarea C.J.P.V. în diferite acţiuni sub egida Anului European al
Îmbătrânirii Active.

6) Realizarea de intervenţii la consiliile judeţene, la cele ale sectoarelor municipiului
Bucuresti şi la prefecturi pentru repartizarea de sedii consiliilor persoanelor
vârstnice;
7) Completarea bazei materiale a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice în limita
fondurilor alocate de la bugetul de stat;
8) Încheierea de contracte în condiţiile legii pentru prestări servicii în vederea bunei
funcţionări a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, consiliilor judeţene şi cele
ale sectoarelor municipiului Bucureşti .
9) Redistribuirea sarcinilor în rândul salariaţilor Secretariatului Tehnic în vederea
realizării lucrărilor ce le revin potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare;
10) Asigurarea materialelor documentare prin realizarea de abonamente la publicaţii de
specialitate, precum şi prin achiziţionarea acestora de la unităţi de difuzare.

IV. ANALIZE ŞI STUDII
1)

Elaborarea de către personalul de specialitate al Secretariatului Tehnic de
lucrări cu următoarea tematică:
a) Activitatea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele
persoanelor vârstnice, măsuri de implicare mai intensă a acestora la
nivelul judeţelor şi a sectoarelor municipiului Bucureşti pentru soluţionarea
favorabilă a problemelor persoanelor vârstnice;
b) Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale;
c) Contribuţia politicilor publice la modernizarea şi dezvoltarea sistemului de
servicii sociale pentru persoanele vârstnice;
d) Evoluţia trimestrială a principalilor indicatori ai sistemului asigurărilor
sociale de stat şi pentru agricultori;
e) Aspecte ce privesc asistenţa socială ca modalitate de respectare a
egalităţii de şanse şi apărarea drepturilor persoanelor vârstnice;
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f) Îmbătrânirea populaţiei în context european şi în România şi perspective
de evoluţie;
g) Disfuncţionalităţile în acordarea de medicamente compensate şi servicii
medicale pentru persoanele vârstnice în cadrul sistemului public de
sănătate;
h) Coordonatele nivelului de trai al persoanelor vârstnice din România
i) Eficienţa acţiunilor poliţiei de proximitate adresate persoanelor vârstnice;
j) Condiţia femeii vârstnice din România în context naţional şi european şi
perspective de evoluţie;
k) Coşul minim de consum lunar pentru persoanele vârstnice;
l) Reforma sistemului public de sănătate;
m) Contribuţia mass-media la informarea instituţiilor responsabile în vederea
soluţionării problemelor persoanelor vârstnice;
2) Reprezentanţii ministerelor, membri ai Consiliului Naţional al Persoanelor
Vârstnice, în temeiul prevederilor art. 4 lit. d) din Legea nr.16/2000, vor contacta instituţii
specializate în domeniu şi vor propune finanţarea de lucrări de cercetare şi analize pe
teme referitoare la problematica specifică persoanelor vârstnice.

V. ACŢIUNI DE RELAŢIONARE
Pentru eficientizarea activităţilor Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice,
precum şi pentru realizarea unui feed-back pozitiv, se vor iniţia şi întreţine relaţii de
colaborare cu:
•

Instituţia Prezidenţială;

•

Parlamentul;

•

Guvernul;

•

Patriarhia Română;

•

Avocatul Poporului;

•

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;

•

Ministerul Sănătăţii;

•

Ministerul Finanţelor Publice;

•

Ministerul Apărării Naţionale;

•

Ministerul Administraţiei şi Internelor;
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•

Casa Naţională de Pensii Publice;

•

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;

•

Alte organe centrale ale administraţiei publice;

•

Prefecturi;

•

Consilii Judeţene;

•

Primării;

•

Structurile asociative ale autorităţilor locale;

•

Uniunea Naţională a Notarilor Publici;

•

Institutul Român pentru Drepturile Omului;

•

Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii;

•

Institutul Naţional de Statistică;

•

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării;

•

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Bucureşti;

•

Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor;

•

Comitetele consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice
din judeţe şi municipiul Bucureşti;

•

Asociaţii, fundaţii şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile, care derulează programe
pentru persoanele vârstnice;

•

Oficiul Protecţiei Consumatorului;

•

Mass-media (presă, televiziune, radio).
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