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1. Serviciile de îngrijire la domiciliu in Romania - 

Situația actuală  

1.1 Introducere 

În România, îngrijirea de lungă durată este orientată aproape exclusiv către îngrijirea informală. Modificarea normelor 

sociale în ultimii ani în societatea românească împreună cu fenomenul emigrării masive au condus la creșterea 

numărului de persoane vârstnice care trăiesc singure. Aceste persoane  ar avea nevoie de îngrijire la domiciliu sau de 

îngrijire în sistem rezidențial. Furnizarea serviciilor de îngrijire la domiciliu este un proces dificil deoarece majoritatea 

populației vârstnice din România trăiește în zone rurale, unde acest tip servicii nu acoperă nevoia sau nu există deloc. 

Cererea de îngrijire în sistem rezidențial a crescut mai rapid decât oferta disponibilă de astfel de servicii, existând liste 

lungi de așteptare pentru a obține un loc în instituțiile specializate. Deși numărul de centre speciale a crescut în ultimii 

ani ca răspuns la acest fenomen, taxele mari le fac accesibile doar pentru vârstnicii care au pensii mari sau ale căror 

familii își permit să susțină plata acestora1.  

Astfel, îngrijirea pe termen lung a vârstnicului presupune fie institutionalizarea persoanei în camine rezidențiale, fie 

sprijinul acordat de către un membru al familiei.  

Dacă până în 1990, asistenţa socială a funcţionat după modelul îngrijirii medicale, într-un sistem puternic 

instituţionalizat şi centralizat, în ultimii ani acest domeniu a evoluat semnificativ în România. 

La începutul anilor 1990, organizațiile neguvernamentale aduc în Romania un concept nou, folosit cu succes în țările 

Uniunii Europene și Statele Unite ale Americii pentru asigurarea bunăstării vârstnicului, îngrijirea la domiciliu a 

persoanelor vârstnice2.  

În prezent, în lipsa unui sistem centralizat la nivelul furnizorilor publici și privați care să ateste lunar sau anual numărul 

de beneficiari, este dificil de apreciat câte persoane primesc la nivel național servicii de îngrijire la domiciliu sau câți 

furnizori sunt activi la nivel local. Chiar și în lipsa statisticilor oficiale, accesul vârstnicilor la servicii de îngrijire-socio 

medicale la domiciliu este disproporționat la nivel național - există județe în care există servicii disponibile în 100% dintre 

localități (de ex. jud. Harghita) și județe în care nu există niciun serviciu de îngrijire (Vâlcea sau Călărași). Din perspectiva 

accesului pe termen mediu și lung la servicii, sudul și sud estul României reprezintă regiunile cu cele mai puțin dezvoltate 

servicii de îngrijire la domiciliu. În ceea ce privește accesul la servicii de îngrijire medicală pe termen scurt (90 de zile în 

condițiile legii), este important de menționat faptul că la nivel național există un număr semnificativ de firme acreditate 

ca furnizori de servicii medicale de îngrijire la domiciliu3. 

Răspândirea serviciilor de îngrijire este condiționată de identificarea surselor de finanțare necesare și de susținerea 

autorităților publice pentru dezvoltarea infrastructurii necesare (cum ar fi existența unei bucătării pentru asigurarea 

unei mese zilnice). Astfel, în acele județe în care autoritățile publice au înțeles impactul acestor servicii în comunitate, 

numărul beneficiarilor de îngrijiri la domiciliu a crescut constant în fiecare an4. 

Pe fondul tendinței generale de scădere a natalității și implicit de îmbătrânire a populației, a creșterii incidenței 

cancerului, afecțiunilor neurologice şi cardiologice invalidante pentru pacienți, România se confruntă în ultimele decenii 

cu o creștere a numărului de bolnavi incurabili, pentru a căror asistență specializată sistemul de sănătate nu este 

pregătit.  

Sectorul serviciilor de îngrijiri medicale/îngrijiri paliative la domiciliu este unul care are un potențial de creștere ridicat, 

datorită cererii mari (din sectorul public), aceste servicii fiind indispensabile pentru anumite categorii de 

consumatori/pacienți. În acest context, structura și mărimea pieței se poate modifica de la un an la altul, în funcție de 

                                                      
1 http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta/2019/01022019_Proiect_Sectorial_Ingrijitori_Informali1.pdf 

2 http://www.4change.ro/ce-este-ingrijirea-la-domiciliu 
3 http://www.4change.ro/library/files/document_politica_publica.pdf 
4 https://www.politicidesanatate.ro/ingrijirea-la-domiciliu-solutia-pentru-asistenta-pe-termen-lung-varstnicilor-din-romania/ 
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finanțarea din Fondul National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate şi de intrările 

capitalului privat în acest sector5. 

În contextul creșterilor salariale în sistemul public de sănătate în anul 2018, piața serviciilor de îngrijiri medicale/ 

paliative la domiciliu, şi așa redusă ca extindere, a fost serios afectată, în sensul migrării  personalului din serviciile 

private către cele publice de sănătate. Legislația6 reglementează acoperirea influențelor financiare determinate de 

creșterile salariale din 2018 în sistemul public de sănătate, prin transferuri de la bugetul Fondului National Unic de 

Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) pe baza unor acte adiționale la contractele cu casele de asigurări de sănătate. 

Acestea vizează doar unitățile publice de sănătate, nu şi furnizori privați non-profit, care nu reușesc să țină pasul cu 

creșterile salariale din sistemul public. Ca urmare, furnizorii privați non-profit au redus în 2018 numărul de servicii 

acordate sau chiar au dispărut de pe piața serviciilor de îngrijiri paliative în contract cu casele de asigurări de sănătate7. 

Sistemul de îngrijire de lungă durată din România are nevoie de o  îmbunătățire substanțială, fiind necesare schimbări 

de mentalitate și de abordare. În România, din cauza fragmentării sistemului în diviziuni de servicii de sănătate și sociale 

(lipsa abordării integrate a acestora), servicii destinate persoanelor cu dizabilități și servicii de îngrijire destinate 

persoanelor vârstnice, în funcție de împărțirea administrativă, accesul la servicii se face inegal. La lipsa abordării 

integrate poate fi explicată în felul următor: lista stipulată prin lege, a tipurilor de interventie de ingrijre la domiciliu, 

exclude tot ceea ce se consideră îngrjire medicală: măsurare TA, glicemie, pansări de răni, administrare medicamente, 

etc.,  cu toate că în realitate la majoritatea cazurilor aceste necesități apar împreună. În plus, țara noastră se confruntă 

cu o dificultate majoră în recrutarea, instruirea și păstrarea numărului necesar de personal cu calificări adecvate pentru 

furnizarea de servicii în domeniul protecției persoanelor vârstnice, din cauza transferului semnificativ de resurse umane 

în alte țări europene care oferă salarii mult mai bine remunerate8. 

1.2 Îngrijire la domiciliu: Grup țintă 

Date statistice: Numărul persoanelor beneficiare de îngrijire la domiciliu   

În România, la 1 ianuarie 2020, au fost înregistrate 3.664.411 de persoane cu vârsta de peste 65 de ani, reprezentând 

19% din populaţia rezidentă a ţării (19.317.984). Dintre vârstnicii existenţi, bărbaţii însumau 1.482.258 (15,7%), iar 

femeile 2.182.153 (22,1% ). În plan teritorial, regiunea cu cei mai numeroși vârstnici, raportat la totalul populației 

rezidente sunt Sud-Muntenia și Sud-Vest-Oltenia (cu 21% din total), urmate de Sud-Est (20,1%), Centru și Vest (18,6%) 

Nord-Est (18,3%), Nord-Vest (17,6%), cea mai “tânără” fiind regiunea București-Ilfov (16,6%). Județul cu populația cea 

mai îmbătrânită este Teleorman cu o pondere de 27,1% a populației vârstnice. Cel mai „tânăr” județ este Ilfov cu 13,8%. 

Doi indicatori care sunt relevanți pentru a arăta gradul de îmbătrânire a populației unei țări, vârsta mediană și vârsta 

medie plasează România sub nivelul Uniunii Europene, deși în ultimii 15 ani aceștia s-au aflat în continuă creștere. 

Indicele de îmbătrânire demografică a populaţiei rezidente la 1 ianuarie 2020 a fost de 121,3 persoane vârstnice la 100 

persoane tinere9. 

Deși importanța îngrijirii informale este recunoscută de autorități, nu există nici o estimare oficială cu privire la 

dimensiunea îngrijirii informale în România10. 

în ceea ce privește îngrijrea paliativă, o cercetare sociologică la nivel național realizată pentru Ministerul Sănătății11 

arata că 20,7% din populație s-a confruntat sau se confruntă cu problema îngrijirii unui bolnav incurabil în stadii avansate 

sau terminale; dintre aceștia, 76% au fost îngrijiți doar de familie, 11,8% de medicii de familie, 1,2% în servicii specializate 

                                                      
5 http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/bucket14/id14420/2019-02-21-

nota_analiza_preliminara_serv_ingrijiri_medicale_publicare.pdf 
6 OUG nr.114/2017 
7 http://www.consiliulconcurentei.ro/wp-content/uploads/2019/03/utila_ingrijiri_mar_2019.pdf 
8 http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta/2019/01022019_Proiect_Sectorial_Ingrijitori_Informali1.pdf 
9 https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/persoanele_varstnice.pdf 
10 http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Rapoarte_si_studii_MMPS/DPSS/2018_-_PSCD_-
_1_Ingrijirea_informala_in_ingrijirea_de_lunga_durata_a_persoanelor_varstnice.pdf 
11 http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2019/01/Palliative-Care-Needs-Assessment-RO.pdf 
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pentru acești bolnavi. Coroborând datele studiului cu estimarea nevoii de îngrijiri paliative, rezultă că în România sub 

5% din persoanele care ar trebui să beneficieze de servicii specializate pentru îmbunătățirea calității vieții în stadiile 

avansate de boală incurabilă au acces la servicii specializate.   

 

Numărul beneficiarilor unici de servicii sociale pentru persoanele vârstnice (la nivel de tip serviciu), in 201812 
 

Denumire 
serviciu 

 
 

Total 

 
 

Urban 

 
Urban 

 
 

Rural 

 
Rural 

Public Privat Public Privat 

SERVICII SOCIALE CU CAZARE 23.479 12.856 7.139 5.717 10.62
3 

5.383 5.240 
Centre rezidențiale de îngrijire și 
asistența medico-socială pentru 
persoane vârstnice, bolnavi cronici 
în faza terminală 

 
5.851 

 
2.292 

 
1.740 

 
552 

 
3.559 

 
3.458 

 
101 

I. Centre rezidentiale medico- 
sociale 

5.431 1.872 1.740 132 3.559 3.458 101 

II. Centre rezidențiale de îngrijiri 
paliative 

420 420 0 420 0 0 0 

Centre  rezidențiale de îngrijire și 
asistență pentru persoane vârstnice 

17.628 10.564 5.399 5.165 7.064 1.925 5.139 

I.  Cămine pentru persoane 
varstnice 

17.280 10.290 5.215 5.075 6.990 1.904 5.086 

II. Centre de tip respiro/ centre de 
criză 

58 58 51 7 0 0 0 

III. Locuințe protejate 290 216 133 83 74 21 53 

SERVICII SOCIALE FĂRĂ CAZARE 28.648 26.254 13.505 12.749 2.394 517 1.877 
Centre de zi  pentru persoane 
vârstnice 

15.427 14.892 11.582 3.310 535 295 240 

I. Centre de zi  de asistența și 
recuperare 

8.724 8.514 6.460 2.054 210 95 115 

II. Centre de zi de socializare și 
petrecere a timpului liber (tip club) 

6.703 6.378 5.122 1.256 325 200 125 

Servicii de îngrijire la domiciliu 
pentru persoane vârstnice, 
persoane cu dizabilităti, 

persoane aflate în situație de 
dependență 

 
13.221 

 
11.362 

 
1.923 

 
9.439 

 
1.859 

 
222 

 
1.637 

I. Unități de ingrijire la domiciliu 13.221 11.362 1.923 9.439 1.859 222 1.637 

Număr total de beneficiari  52.127 39.110 20.644 18.466 13.01
7 

5.900 7.117 

 

Numărul de beneficiari unici de serviciile destinate persoanelor vârstnice (la nivel de regiuni de dezvoltare) în 2018  

Regiuni de 
dezvoltare 

Total Urban Rural 

Total Public Privat Total Public Privat 

NORD-EST 7.705 4.967 2.237 2.730 2.738 1.625 1.113 

SUD-EST 4.225 3.015 2.021 994 1.210 393 817 

SUD 2.890 1.618 1.411 207 1.272 1.102 170 

SUD-VEST 3.143 1.936 1.087 849 1.207 1.115 92 

VEST 5.105 4.478 2.326 2.152 627 375 252 

NORD-VEST 13.357 10.06 6.650 3.413 3.294 735 2.559 

                                                      
12 http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2020/19082020analiza_DGASPC_2018.pdf 
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3 

CENTRU 12.116 9.517 2.436 7.081 2.599 485 2.114 

BUC-IF 3.586 3.516 2.476 1.040 70 70 0 

Total 52.127 39.11
0 

20.644 18.466 13.01
7 

5.900 7.117 

La sfârșitul anului 2018, erau 450 de cereri în așteptare pentru servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane 

vârstnice, persoane cu dizabilităti, persoane aflate în situație de dependență.  

Cine pot fi beneficiarii serviciului de ingrijire la domiciliu? 

Prin îngrijire la domiciliu se înțelege orice activitate de îngrijire socio - medicală prestată de personal specializat, la 

domiciliul beneficiarului dependent sau bolnav, care contribuie la îmbunătățirea stării de bine a acestuia din punct de 

vedere fizic și psihic.  

Serviciile de îngrijire sociale la domiciliu sunt reglementate de Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale și definesc 

beneficiarul ca o persoana dependentă care, ca rezultat al pierderii autonomiei din cauze fizice, psihice sau mentale, 

necesită ajutor semnificativ şi/sau îngrijire pentru a realiza activităţile de bază sau instrumentare ale vieţii de zi cu zi.  

Prin Hotârărea de Guvern elaborată în anul 2000 s-a aprobat Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor 

vârstnice, care cuprinde criteriile de încadrare în grade de dependenţă. Beneficiarii serviciilor de îngrijire la domiciliu 

licențiați de acest minister sunt evaluați prin Fişa de evaluare sociomedicală (geriatrică) și încadrați în gradul de 

dependența corespunzator. (HOTĂRÂRE Nr. 886 din 5 octombrie 2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a 

nevoilor persoanelor vârstnice) 

Se recomandă încadrarea persoanelor vârstnice evaluate în următoarele grade de dependenţă:  

a) gradul IA - persoanele care şi-au pierdut autonomia mentală, corporală, locomotorie, socială şi pentru care este 

necesară prezenţa continuă a personalului de îngrijire;  

b) gradul IB - persoanele grabatare, lucide sau ale căror funcţii mentale nu sunt în totalitate alterate şi care necesită 

supraveghere şi îngrijire medicală pentru marea majoritate a activităţilor vieţii curente, noapte şi zi. Aceste persoane 

nu îşi pot efectua singure activităţile de bază de zi cu zi;  

c) gradul IC - persoanele cu tulburări mentale grave (demenţe), care şi-au conservat în totalitate sau în mod semnificativ 

facultăţile locomotorii, precum şi unele gesturi cotidiene pe care le efectuează numai stimulate. Necesită o 

supraveghere permanentă, îngrijiri destinate tulburărilor de comportament, precum şi îngrijiri regulate pentru unele 

dintre activităţile de igienă corporală;  

d) gradul IIA - persoanele care şi-au conservat autonomia mentală şi parţial autonomia locomotorie, dar care necesită 

ajutor zilnic pentru unele dintre activităţile de bază ale vieţii de zi cu zi;  

e) gradul IIB - persoanele care nu se pot mobiliza singure din poziţia culcat în picioare, dar care, o dată ridicate, se pot 

deplasa în interiorul camerei de locuit şi necesită ajutor parţial pentru unele dintre activităţile de bază ale vieţii de zi cu 

zi;  

f) gradul IIC - persoanele care nu au probleme locomotorii, dar care trebuie să fie ajutate pentru activităţile de igienă 

corporală şi pentru activităţile instrumentale;  

g) gradul IIIA - persoanele care se deplasează singure în interiorul locuinţei, se alimentează şi se îmbracă singure, dar 

care necesită un ajutor regulat pentru activităţile instrumentale ale vieţii de zi cu zi; în situaţia în care aceste persoane 

sunt găzduite într-un cămin pentru persoane vârstnice ele sunt considerate independente;  

h) gradul IIIB - persoanele care nu şi-au pierdut autonomia şi pot efectua singure activităţile vieţii cotidiene.  

 

Standardele minime de cost stabilite au la baza aceasta incadrare. (Sursa: HOTĂRÂRE Nr. 426/2020 din 27 mai 2020 

privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale) 

 

Beneficiarii îngrijirilor medicale la domiciliu sunt persoane cu afecţiuni acute şi/sau cronice, care prezintă un anumit 

nivel de dependenţa şi o capacitate limitată de a se deplasa la o unitate sanitară în vederea asigurării îngrijirilor 

ambulatorii recomandate de medici.  
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Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu reglementate de CNAS se acordă pe bază de recomandare pentru îngrijiri 

medicale la domiciliu, ţinând seama de starea de sănătate a asiguratului şi de statusul de performanţă ECOG al acestuia. 

În funcţie de statusul de performanţă ECOG, bolnavul poate fi: 

a) incapabil să desfăşoare activităţi casnice, este imobilizat în fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei, necesită sprijin 

pentru îngrijirea de bază (igienă şi/sau alimentaţie şi/sau mobilizare) - statusul de performanţă ECOG 3; 

b) complet imobilizat la pat, dependent total de altă persoană pentru îngrijirea de bază (igienă, alimentaţie, 

mobilizare) - statusul de performanţă ECOG 413.  

 

Legea asistenței sociale definește îngrijitorul informal ca fiind "persoana necalificată, membru al familiei, rudă sau orice 

altă persoană, care asigură îngrijirea personală, respectiv ajutorul pentru efectuarea activităților de bază și 

instrumentale ale vieții zilnice de către persoana care și-a pierdut autonomia funcțională". Ingrijirea informală se asigură 

de membrii de familie, prieteni, vecini sau o altă persoană necalificată care își asumă responsabilitatea îngrijirii 

persoanei. 

Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării socio-psiho-medicale, la un asistent personal. 

Asistentul personal este persoana angajată prin contract individual de munca pentru a se ocupa de persoana cu 

handicap care nu se descurcă singură. Asistentul personal poate fi chiar una din rudele persoanei cu handicap sau poate 

fi un asistent personal profesionist. 

Persoana cu handicap grav cu drept la asistent personal, care are și calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, poate 

opta pentru indemnizația pentru însotitor prevazută la art. 77 din Legea nr. 263/2010 sau pentru asistent personal14. 

 

Beneficiază de prevederile legii privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, persoana vârstnică, care se găseşte în 

una dintre următoarele situaţii: nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, 

potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza 

resurselor proprii; nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; nu 

se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată; se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile 

sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.  

Nevoile de îngrijire la domiciliu al grupului țintă 

Conform standardelor minime de calitate, îngrijirea la domiciliu a beneficiarilor se realizează în baza evaluării nevoilor 

individuale şi a situaţiei personale a fiecărui beneficiar. Furnizorul serviciului realizează evaluarea nevoilor de îngrijire 

personală la domiciliul beneficiarului. În urma realizării evaluării la domiciliu, beneficiarii primesc asistenţa şi suportul 

necesar pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice în funcţie de nevoile individuale, corelate cu gradul de 

dependenţă/gradul de handicap.   

Exemple de nevoi de îngrijire sociala și socio-medicală: 

-activităţi de bază ale vieţii zilnice, în principal: asigurarea igienei corporale, îmbrăcare şi dezbrăcare, hrănire şi hidratare, 

asigurarea igienei eliminărilor, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare; 

-activităţi instrumentale ale vieţii zilnice, în principal: prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj 

şi spălătorie, facilitarea deplasării în exterior şi însoţire, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor, acompaniere 

şi socializare. 

-servicii de reabilitare şi adaptare a ambientului: mici amenajări, reparaţii şi altele asemenea; 

-alte servicii de recuperare/reabilitare: kinetoterapie, fizioterapie, gimnastică medicală, terapie ocupaţională, 

psihoterapie, psihopedagogie, logopedie, podologie şi altele asemenea. 

Exemple de nevoi de îngrijire medicală la domiciliu: 

 Măsurarea parametrilor fiziologici: temperatură, respiraţie, puls, TA, diureză și scaun 

                                                      
13 Sursa:  http://www.cnas.ro/cjashd/page/ingrijiri-la-domiciliu.html) 
14 PROCEDURA de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
coroborate cu cele ale art. 77 din 
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
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 Administrarea medicamentelor  

 Recoltarea produselor biologice 

 Alimentarea artificială pe gastrostomă / sondă gastrică şi educarea asiguratului/aparţinătorilor 

 Clismă nf, Spălături vezicale 

 Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale membrelor inferioare/escarelor de decubit 

 Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare 

 Ingrijirea plăgilor  

 Îngrijirea escarelor 

 Îngrijirea stomelor, canulelor 

 Aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar 

 Aplicarea de mijloc ajutător pentru absorbţia urinei 

 Și alte intervenții specifice îngrijirii paliative 

Tipuri de îngrijire la domiciliu– principale servicii și produse 

În țara noastră, conform legii 17/2000, prin servicii la domiciliu se pot considera următoarele activităţi: sociale, medico-

sociale şi serviciile medicale.   

SERVICII SOCIALE ADRESATE PERSOANELOR VÂRSTNICE15 

Principalele tipuri de servicii sociale adresate persoanelor vârstnice acordate atât de furnizorii de serviciu sociale publici 

cât şi de cei privaţi (asociaţii, fundaţii, cultele recunoscute de lege) sunt următoarele: 

 îngrijirea temporară sau permanentă la domiciliu; 

 îngrijirea temporară sau permanentă într-un cămin pentru persoane vârstnice; 

 îngrijirea în centre de zi, cluburi pentru vârstnici, case de îngrijire temporară, apartamente şi locuinţe sociale, 

precum şi altele asemenea. 

Îngrijirea temporară sau permanentă la domiciliu constă în: 

 ajutor acordat pentru îndeplinirea activităţilor uzuale ale vieţii zilnice: 

 activităţi de bază ale vieţii zilnice, în principal: asigurarea igienei corporale, îmbrăcare şi dezbrăcare, hrănire şi 

hidratare, asigurarea igienei eliminărilor, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare; 

 activităţi instrumentale ale vieţii zilnice, în principal: prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activităţi 

de menaj şi spălătorie, facilitarea deplasării în exterior şi însoţire, activităţi de administrare şi gestionare a 

bunurilor, acompaniere şi socializare. Serviciile de îngrijire care presupun ajutor pentru îndeplinirea activităților 

instrumentale ale vieții zilnice sunt acordate de îngrijitori informali și voluntari și, numai în lipsa acestora, de 

îngrijitori formali. 

 servicii de reabilitare şi adaptare a ambientului: mici amenajări, reparaţii şi altele asemenea; 

 alte servicii de recuperare/reabilitare: kinetoterapie, fizioterapie, gimnastică medicală, terapie ocupaţională, 

psihoterapie, psihopedagogie, logopedie podologie şi altele asemenea. 

 servicii medicale, sub forma consultaţiilor şi îngrijirilor medicale la domiciliu sau în instituţii de sănătate, 

consultaţii şi îngrijiri stomatologice, administrarea de medicamente, acordarea de materiale sanitare şi de 

dispozitive medicale. 

Segmentarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu care compun această piaţă: 

 servicii de îngrijiri medicale la domiciliu decontate de CNAS - servicii publice si private. 

 servicii de îngrijiri medicale la domiciliu nedecontate de CNAS - servicii private. 

Lista îngrijirilor la domiciliu care pot fi asigurate de persoane juridice și fizice autorizate cuprinde16:  

 Evaluarea inițială: preluarea pacientului în maximum 48 ore de la solicitare, stabilirea planului detaliat de 

îngrijiri la domiciliu, împreună cu medicul care le-a recomandat, consilierea și instruirea pacientului și a familiei; 

                                                      
15 https://www.servicii-sociale.gov.ro/ro/persoane-varstnice 
16 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/198312 
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 Evaluarea de etapa, la 3 luni pentru cazurile acute, la 6 luni pentru cazurile cronice și ori de câte ori este necesar 

dacă planul de îngrijiri la domiciliu cuprinde precizări în acest sens; 

 Monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatura, respirație, puls, tensiune arterială, diureza, scaun; 

 Toaleta pacientului cu probleme medicale și/sau imobilizat; 

 Manevre terapeutice; 

 Tehnici de îngrijire chirurgicală; 

 Monitorizarea dializei peritoneale; 

 Kinetoterapia individuală; 

 Logopedia individuală; 

 Examinare și evaluare psihologică. 

 

Servicii sociale pentru persoane vârstnice și alte categorii de persoane vulnerabile licențiate de către MMPS până la data 

de 2 noiembrie 2020 

Centre rezidențiale de îngrijire și 
asistență pentru PV 

Centre de zi pentru 
persoane vârstnice 

Centre rezidențiale de 
îngrijire și asistență 
medico-sociale 

Servicii de 
îngrijire la  
domiciliu 

Cămine 
pentru 
persoane 
vârstnice 

Centre 
respiro/ 
criza 

Locuințe 
protejate 

Centre de zi 
asistența/ 
recuperare 

Centre de zi 
socializare 

CR medico-
sociale 

CR de îngrijiri  
paleative 

Publ
ic  

Priv
at 

Publ
ic  

Pri
vat 

Publ
ic  

Pri
vat 

Publ
ic  

Pri
vat 

Publ
ic  

Priv
at 

Publ
ic  

Priv
at 

Publ
ic  

Priv
at 

Public  Privat 

122 508 3 1 13 7 25 25 71 33 55 5 0 5 192 66 

630 4 20 51 104 60 6 263 

 

 
 

La final de 2018, capacitatea raportată a serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice pentru servicii de îngrijire la 

domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependența este de 6.192 

(din care 5.198 urban și 994 rural). 
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Capacitatea unităților de îngrijire la domiciliu la nivel de regiuni de dezvoltare 

Regiuni de dezvoltare Total 

2018 
Urban Rural 

Total Public Privat Total Public Privat 

NORD-EST 528 459 90 369 69 0 69 

SUD-EST 366 366 256 110 0 0 0 

SUD 111 96 96 0 15 15 0 

SUD-VEST 117 117 117 0 0 0 0 

VEST 459 439 176 263 20 0 20 

NORD-VEST 886 810 216 594 76 13 63 

CENTRU 3.391 2.57
7 

192 2.385 814 76 738 

BUC-IF 334 334 193 141 0 0 0 

Total 6.192 5.19
8 

1.336 3.862 994 104 890 

 

Îngrijirea paliativă oferă pacientului și familiei acestuia o asistență multidisciplinară specializată, în scopul îmbunătățirii 

calității vieții și alinării suferinței. În ultimii ani, după adoptarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

republicată, cu modificări şi completări ulterioare, îngrijirile paliative s-au dezvoltat în România ca răspuns la o nevoie 

imediată de îngrijire de specialitate, prin servicii inițial acordate în organizații neguvernamentale și ulterior extinse în 

sistemul public de sănătate17.  

Până acum, îngrijirile destinate persoanelor cu boli cronice progresive sau incurabile s-au dezvoltat sporadic în Romania, 

atât în sistemul public cât si in cel privat, sub forma organizațiilor de caritate sau SRL-urilor. 

Conform Hospice, ritmul lent și aleator de dezvoltare a determinat un grad de acoperire redus la nivelul întregii țări: din 

cei peste 172.000 de pacienți care suferă de cancer și alte afecțiuni non-oncologice și care ar avea nevoie de îngrijire 

paliativă, doar 9% au acces în prezent la aceste servicii. 

 

1.3 Noua provocare cauzată de  COVID-19 

Aceasta secțiune adună răspunsurile date de furnizori de îngrijire la domiciliu intervievați pentru acest raport de țara. 

Din răspunsurile primite menționam următoarele: 

 Pe perioada pandemiei îngrijitorii au identificat nevoi noi, care trebuiau acoperite cum ar fi: efectuare regulată 

de cumpărături, cumpărare de medicamente prescrise de la farmacie, suport în utilizarea tehnologiei; 

 Cererea de îngrjire a crescut semnificativ atât din partea beneficiarilor deja existenți cât și din partea noilor 

potențiali beneficiari. Furnizorii au acordat prioritate beneficiarilor deja asistați, acceptarea noilor beneficiari 

a fost dificil; 

 În aceasta perioadă calitatea serviciilor medicală a suferit. Numărul pansărilor de rani și injecțiilor care trebuiau 

să fie efectuate într-un timp redus (?) a crescut semnificativ;  

 Pe perioada carantinei (din martie până în mai) prețurile produselor de dezinfectarea și protecție (măști, 

mănuși de unica folosința, etc) au explodat. Furnizorii de îngrijire la domiciliu au fost nevoiți achiziționeze 

produsele necesare la prețuri ireal de ridicate, fapt ce a cauzat cheltuieli neprevăzute în bugetele lor. În acest 

moment prețurile au revenit la normal și există o gama variată de produse de protecție și dezinfectare pe piața; 

 Pandemia a impus o serie de proceduri noi obligatorii, cauzând îngreunarea activității îngrijitorilor; 

 Există o lipsă acută de specialiști, din ce in ce mai puțini aleg să lucreze ca îngrijitor sau asistent medical la 

domiciliu; 

 Lipsa finanțării să putem menține standardele de calitate, pandemia ne-a cauzat costuri suplimentare; 

                                                      
17 http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2017/12/Referat-paliatie.pdf 
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 Dificultatea de a găsi personal competent și calificat, care să sigure o îngrijire personalizată (bazându-se pe 

nevoile beneficiarului), lipsa reglementărilor și procedurilor clare  pentru îngrijire la domiciliu de lunga durată, 

cu sau fără aparținători sau nivelul de venit. Îngrijirea trebuie acordată conform nevoii nu conform posibilității. 

Efortul ingrijirii cade pe umerii familiei sau al unui ONG cu posibilități limitate; 

 Costurile îngrijirilor sunt prea mari și nu pot fi acoperite integral de beneficiar, familie sau ONG-uri. Calitatea 

de viața a vârstnicilor sunt puternic afectate de aceste limitări financiare  sau lipsa suportului uman; 

 Este dificil să asigurăm sustenabilitatea serviciilor la sfârșitul proiectelor sau în contextul pandemiei și mai 

amintim anxietatea cauzată de teama infectării. 

 

Condițiile de acordare al serviciilor – inovare – noi nevoi identificate 

Exemple de inovare menționate de furnizorii de servicii intervievați: 

Unelte și accesorii inovative pentru ridicarea, suportul sau menținerea mobilității beneficiarilor – care ar 

ușura activitatea îngrijitorilor 

- Telemedicină 

- Buton de alarmă: set de brățară cu buton și comunicare prin apel generat automat 

- Proceduri noi prin care vârstnicii pot  avea acces la servicii de îngrijire asigurate de stat și oferite de 

entități specializate 

- Inovare în pregătirea specialiștilor, stimularea acestora să devină îngrijitori la domiciliu 

 

2. Cadrul legal, organizațional, politic și financiar al 

îngrijirilor la domiciliu  

2.1 Cine sunt responsabili pentru furnizarea de servicii de 

îngrijire la domiciliu ca serviciu public? 

Serviciile sociale pot funcţiona pe teritoriul României numai dacă deţin licenţă de funcţionare. Furnizorii acreditați şi 

serviciile sociale licentiate în condiţiile prezentei legi, se înscriu în sistemul de evidenţă a serviciilor sociale, prevăzut la 

art. 43 alin. (2) din Legea nr. 292/2011, denumit Registrul electronic unic al serviciilor sociale. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este responsabil de organizarea, coordonarea, 

implementarea procesului privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, precum şi de realizarea 

controlului în domeniu. 

Furnizorii de servicii sociale18 sunt persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat. Categoriile de furnizori sunt 

prevăzuți în Legea asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările ulterioare, după cum urmează: 

Furnizori publici de servicii sociale: 

a) structuri specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din 

unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu şi sectoare ale municipiului Bucureşti; 

b) autorităţi ale administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora care au 

stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari; 

c) unităţi sanitare, unităţi de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale 

integrate. 

Furnizori privaţi de servicii sociale: 

a) organizaţii neguvernamentale, respectiv asociaţiile şi fundaţiile; 

b) culte recunoscute de lege; 

                                                      
18 https://www.servicii-sociale.gov.ro/ro/acreditare-furnizori 
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c) persoane fizice autorizate în condiţiile legii; 

d) filiale şi sucursale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

e) operatori economici cu scop lucrativ 

Furnizorii de îngrijiri medicale si paliative la domiciliu care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate sunt: 

Persoane fizice sau juridice, respectiv: 

a) spitalele care acordă asistenta medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă, cu structuri 

organizate ca furnizori de îngrijiri la domiciliu; 

b) medici de familie organizați ca furnizori de îngrijiri la domiciliu; 

c) furnizori de îngrijiri la domiciliu autorizați şi evaluați. 

(Serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu se acordă pe bază de recomandare pentru îngrijiri paliative 

la domiciliu, beneficiarii fiind pacienți cu boli cronice progresive grave, boli incurabile în stadii avansate 

sau terminale, cu grad ridicat de dependenta.) 

2.2 Cadru legal cu relevanța directă pentru serviciile de 

îngrjire la domiciliu 

Cadrul legal aplicabil   

Legislație complexă, compusă din legi, hotărâri de guverne, ordine de ministru, etc. Îngrijirea la domiciliu este un 

domeniu transversal ce se intersectează cu o gama variată de alte domenii cum ar fi cel social, medical, al administrației 

publice, al fondurilor europene, educațional, etc. Cadrul legal cuprinde numeroase acte normative ce suferă modificări 

dese.   

Social 

• Legea nr. 292/2011 Legea asistenței sociale; 

• Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice; 

• Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;  

• H.G. nr. 476/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 

serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 

• H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 

privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale; 

• H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru 

de organizare și funcționare a serviciilor sociale  

• HOTĂRÂRE nr. 886 din 5 octombrie 2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor 

persoanelor varstnice 

• HOTĂRÂRE nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și 

funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal 

Standarde minime de calitate și criterii specifice 

• ORDIN nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit 

sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a 

serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale 

• ORDIN nr. 424 din 19 martie 2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării 

furnizorilor de servicii sociale 

Medical 

 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;  

 LEGEA nr. 145 din 24 iulie 1997 asigurărilor sociale de sănătate 
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 Ordinul Ministrului Sănătății nr. 318/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcționarea 

îngrijirilor la domiciliu, precum şi autorizarea persoanelor juridice şi fizice care  acorda aceste servicii;  

 HOTĂRÂRE nr. 140 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care 

reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 

 Ordinul comun al Ministrului Sănătății respectiv al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 

397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 

140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile 

acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări 

sociale de sănătate pentru anii 2018-2019; 

 

Paliativ  

Dupa 26 ani de la înființarea primului serviciu de îngrijiri paliative din țara - HOSPICE Casa Speranței din Brașov, 

Ministerul Sănătății a reglementat oficial modul de organizare a îngrijirilor paliative in Romania, prin ordinul 

Nr.253/2018. Prima reglementare oficială unitară a modului de organizare a îngrijirilor paliative in Romania, OMS 

nr.253/2018 , prezintă strategia de dezvoltare progresivă a îngrijirilor paliative, ca parte integrantă a sistemului de 

sănătate. 

 Financiar 

 HOTĂRÂRE nr. 978 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile 

sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de 

întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale 

 HOTĂRÂRE nr. 427 din 13 iunie 2018 privind aprobarea programului de interes național "Servicii comunitare la 

domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente" și a programului de interes național "Creșterea capacității 

serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale" – buget anul 2020 - 31.787,06 

mii lei 

 Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități 

nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare 

 Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice; 

 HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice; 

Organizational 

 LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile comerciale  

 ORDONANȚĂ nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociații și fundații 

 HOTĂRÂRE nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare 

ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal 

Instituții implicate 

 Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei 

 Ministerul Sănătății 

 Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS)  

 Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială 

 Case Județene de Asigurări de Sănătate  

 Direcții de servicii sociale 

 Consilii Locale / Municipale 

 SRL (furnizori de servicii) 

 ONG (de ex. Asociația Națională de Îngrijiri Paliative, Hospice, furnizori de servicii) 
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2.3 Dezvoltaera politicilor publice: Priorități de îngrijire și 

strategii pentru viitor 

Principalele documente de politici publice care sunt relevante pentru domeniul îngrijirii la domiciliu (în vigoare) 

 Strategii de dezvoltare (naționale, regionale, locale). În ceea ce privește aceste strategii de dezvoltare, 

momentul de intervenție pentru a promova propuneri și sugestii este unul bun deoarece majoritatea sunt in 

revizuire/ consultare publică.  

 Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020 

 împreuna cu planul strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020 

 Strategia Națională "O Societate fără Bariere pentru Persoanele cu Dizabilități" 2016-2020 

 Strategia Națională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice 2015-2020 

împreună cu Planul strategic de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale pentru promovarea 

îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice 

 Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 

 Protocol de colaborare din 13 martie 2017 în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare 

prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei Ministerul Muncii si Justiției Sociale, Ministerul Sănătății, 

Ministerul Educației Naționale  

 Planul Sectorial de Cercetare – Dezvoltare al Ministerului Muncii și Justiției Sociale pentru perioada 2018 – 

2020 - ”Îngrijirea informală în îngrijirea de lungă durată a persoanelor vârstnice – dezvoltarea de servicii-suport 

și scheme de finanțare” 

Deoarece îngrijirea informală este principala forma de îngrijire la domiciliu în România, viitoarele politici publice în 

domeniu ar putea avea în vedere ai multe aspecte legate: 

 Reglementarea statului de îngrijitor informal pentru ca acesta să poată beneficia de servicii suport și scheme 

de finanțare. Dobândirea statutului de îngrijitor informal va conduce la obținerea unor drepturi specifice, dar 

va determina și angajarea unor obligații; 

 introducerea următoarelor servicii-suport și scheme de finanțare destinate acestora 

Pentru dezvoltarea de politici viitoare, sunt de interes si rezultatele proiectului PAL-PLAN “Creşterea capacităţii 

institutionale pentru dezvoltarea națională coordonată a îngrijirilor paliative și îngrijirilor la domiciliu”implementat de 

Ministerul Sănătății, Autoritatea Națională de Management a Calității în Sănătate, Fudația Hospice Casa Speranței, 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în perioada 2.03.2020 – 02.03.2023, 

cod SIPOCA 733/cod MySMIS 129439. 

 

2.4 Sistemul de finantare al îngrijirii la domiciliu cu accent 

pe posibile soluții și descrierea obstacolelor identificate 

Finanţarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice se asigură pe principiul împărţirii responsabilităţii între 

administraţia publică centrală şi cea locală. 

De la bugetul de stat se alocă fonduri pentru: 

a. finanţarea activităţilor de asistenţă socială desfăşurate de asociaţii şi fundaţii române cu personalitate juridică, 

precum şi de unităţile de cult recunoscute în România; 

b. cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru unităţi de asistenţă socială din zone defavorizate; 

c. finanţarea cheltuielilor curente ale căminelor pentru persoane vârstnice; 

d. finanţarea programelor de interes naţional destinate dezvoltării şi sustenabilităţii serviciilor sociale pentru persoanele 

vârstnice; 

e. alte cheltuieli stabilite prin legile bugetare anuale. 
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De la bugetul local se alocă fonduri pentru: 

a. sume alocate în completarea veniturilor proprii ale căminelor prevăzute la art. 18 alin. (5) lit. a) din Legea nr.17/2000 

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

b. finanţarea cheltuielilor căminelor din subordine/administrare; 

c. finanţarea activităţii de asistenţă socială a unor asociaţii şi fundaţii române cu personalitate juridică, precum şi a 

unităţilor de cult recunoscute în România; 

d. finanţarea cheltuielilor pentru organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare de asistenţă socială, precum şi 

pentru îngrijirea la domiciliu în condiţiile art. 13 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (1.angajare personal de îngrijire prin plata cu ora, 

fracţiuni de normă sau normă întreagă, în funcţie de perioada de îngrijire necesară.  2. acoperirea drepturilor salariale 

pentru o jumătate de normă corespunzător salariului brut lunar al îngrijitorului la domiciliu în cazul soțului și rudelor 

care au în îngrijire o persoana vârstnică dependentă și beneficiază de program lunar redus de lucru, de o jumătate de 

normă); 

e. cheltuieli pentru înmormântarea asistaţilor lipsiți de susţinători legali sau care nu își pot îndeplini obligaţiile familiale 

datorită stării de sănătate sau situaţiei economice precare. 

 

Standardele de cost/an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice19 

Gradul 
de 

dependență20 

Tipul activităților Număr de ore de 
îngrijire profesională 
primită la domiciliu 

Standard de 
cost pe an 
- lei - 

IA, IB şi IC 1. Sprijin pentru realizarea activităţilor de 
bază ale vieţii zilnice (a.asigurarea igienei 
corporale, b. îmbrăcare şi dezbrăcare, c. 
hrănire şi hidratare, d. asigurarea igienei 
eliminărilor, e. transfer şi mobilizare, f. 
deplasare în interior, g. Comunicare) 

2. Sprijin pentru realizarea activităților 
instrumentale ale vieţii zilnice  (a. 
prepararea hranei, b. efectuarea de 
cumpărături, c. activităţi de menaj şi 
spălătorie, d. facilitarea deplasării în 
exterior şi însoţire, e. activităţi de 
administrare şi gestionare a bunurilor, f. 
acompaniere şi socializare) 

Cel puțin 20 de ore pe 
săptămână, cu un cost de 
30 lei oră 

31.200 

IIA, IIB şi IIC Cel puțin 10 ore pe 
săptămână, însă mai 
puțin de 20 de ore, cu un 
cost de 30 lei oră 

23.400 

IIIA Sprijin pentru realizarea activităților 
instrumentale ale vieţii zilnice  (a. prepararea 
hranei, b. efectuarea de cumpărături, c. 
activităţi de menaj şi spălătorie, d. facilitarea 
deplasării în exterior şi însoţire, e. activităţi 
de administrare şi gestionare a bunurilor, f. 
acompaniere şi socializare) 

Mai puțin de 10 ore pe 
săptămână, cu un cost de 
30 lei oră 

15.600 

Cheltuielile de personal reprezintă maxim 80% din valoarea standardului de cost.  

 

Conform legislației21 unitățile de îngrijiri la domiciliu, nivelul mediu lunar al subvenției care poate fi acordat pentru o 

persoană beneficiară este de 120 Lei. Cheltuielile suplimentare ce nu sunt acoperite de subvenția de stat, sunt asigurate 

de furnizor din surse complementare (publice sau private). În practică, subvenția de stat acoperă jumatate din suma 

lunara necesară pentru un beneficiar.  

                                                      
19 https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/ANEXE.pdf 
20 Potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice aprobată prin H.G. nr. 886/2000 
21 https://lege5.ro/Gratuit/g43denbuga/liniile-de-subventionare-prioritare-in-domeniul-asistentei-sociale-pentru-anul-2016-respectiv-unitatile-de-

asistenta-sociala-si-capitolele-de-cheltuieli-pentru-care-asociatiile-si-fundatiile-pot-solic?dp=hazdemzsgq3to 
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Interesul scăzut al autorității locale sau județene de a susține serviciile de îngrijire, lipsa finanțărilor de la nivel 

județean, dificultatea de a accesa subvenții prin Legea 34, neeligibilitatea acestor servicii în cadrul proiectelor 

finanțate prin fonduri structurale nu a permis dezvoltarea pieței furnizorilor privați de servicii de îngrijire socială la 

domiciliu. În consecință întâlnim situații absurde în care o autoritate publică are deschiderea să externalizeze servicii 

de îngrijire, dar nu gasește furnizori interesați22. 

 

Finantarea serviciilor medicale 

 

Sistemul național de asigurări sociale de sănătate acordă populației un ”pachet de servicii de bază” comprehensiv. Deși 

persoanele asigurate au, în mod legal, dreptul de a beneficia de îngrijiri paliative la domiciliu, în  ambulator sau în regim 

de internare prin Pachetul de servicii medicale de bază, accesul la aceste servicii  este îngrădit fie de lipsa furnizorilor de 

astfel de servicii pe piață, fie de alocarea de fonduri insuficiente din FNUASS pentru aceste servicii.   

Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă pe bază de recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, ţinând 

seama de starea de sănătate a asiguratului şi de statusul de performanţă ECOG al acestuia.  

Tariful maximal pe o zi de îngrijiri medicale la domiciliu este de 60 lei (pentru mediul urban), respectiv 75 de lei (pentru 

mediul rural - peste 15 km in afara localităţii unde se află sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului) pentru îngrijirile 

acordate asiguraţilor cu status de performanţă ECOG 4 şi tariful maximal pentru o zi de îngrijire acordat asiguraţilor cu 

status de performanţă ECOG 3 este de 55 lei (pentru mediul urban), respectiv 70 de lei (pentru mediul rural - peste 15 

km în afara localităţii unde se află sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului). În tariful pe o zi de îngrijire sunt incluse 

costurile materialelor necesare pentru realizarea serviciului de îngrijire la domiciliu, precum şi costurile de transport la 

adresa declarată de asigurat unde se acordă serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu. Prin o zi de îngrijire se înţelege 

efectuarea de către furnizor a minimum 1 vizită la domiciliu conform recomandării, pentru un asigurat. Aceste tarife se 

aplică dacă pentru fiecare caz sunt recomandate minim 4 servicii pe caz. 

Fondurile alocate serviciilor de îngrijiri medicale/îngrijiri paliative la domiciliu sunt insuficiente, ceea  ce îngrădește 

dreptul pacientului la servicii în timp util (exemplu: furnizor de servicii de îngrijiri  paliative are capacitate declarată de 

efectuare a peste 1400 vizite/lună, iar serviciile rambursate de CAS  sunt sub 10% din acest potențial).   

În anul 2020, conform datelor disponibile pe site-ul Casei naționale de asigurări, suma solicitată pentru decont până în 

luna septembrie este de 776 255 RON.  Numărul entităților care au solicitat decont lunar este 8. Pentru anul anterior, 

suma a fost de 1 035 151 RON iar numărul entităților care au solicitat decont a variat între 8/ 12 lunar.  

În România, nu există nici un fel de indemnizații/beneficii pentru îngrijirea informală a persoanelor vârstnice, ci numai 
pentru persoanele care sunt oficial recunoscute ca având o dizabilitate. Cu toate acestea, persoanele vârstnice care au 
afecțiuni cronice sau sunt bolnave în fază terminală sau au multiple comorbidități pot fi evaluate pentru a fi încadrate 
într-un grad de dizabilitate. În acest fel, acestea pot beneficia de o indemnizație de îngrijire care în mod obișnuit se 
acordă unui membru al familiei lor. 
 
 
 
 
 

                                                      
22 http://www.4change.ro/library/files/document_politica_publica.pdf 
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3. Cum inovăm servicii și produse de îngrijire la 

domiciliu? 

3.1 Structuri actuale de inovare social - contextul actual   

În ediția din 2019 a Tabloului European de bord al inovării, România este inclusă la categoria „inovatori modești” și 

ocupă ultimul loc în UE. Țara noastră este la 31,6% din valoarea medie a indicatorului calculat pentru UE, în timp ce anul 

trecut a acesta a fost de 34,4%. 

Finanțarea redusă și imprevizibilă, atât ca lansare a cererilor de finanțare, contractarea proiectelor câștigătoare, cât și 

nerespectarea termenelor inițiale din cauza deschiderii târzii a apelurilor etc., nu permit entităților din sistemul de 

cercetare - dezvoltare - inovare să aibă o strategie de dezvoltare instituțională23. 

Recomandări: 

 Este nevoie de un mediu prietenos pentru inovare și pentru structuri noi de guvernanță care să acționeze 

pentru a sprijini inovatorii. 

 Este important să profităm de noile tehnologii pentru a crea afaceri durabile. Inovatorii sociali au în mod ideal 

nevoie de un procent din finanțare din faza de lansare. Inovarea locală are nevoie de laboratoare de inovare 

socială pentru a sprijini lansarea de start-up-uri. Inovațiile sociale necesită surse suplimentare de cofinanțare, 

alături de subvenții publice și contribuții propria. 

 Este necesar un mediu specific pentru inovare socială prin promovarea ecosistemelor de inovare socială cu 

parteneri preocupați de societatea civilă, economie, politică și știință. Cu toate acestea, infrastructura trebuie 

să fie diferită de infrastructura tehnologică sau economică din cauza necesității de a debloca și exploata 

potențialul întregii societăți. Un mediu inovator, susținut de noi structuri de guvernanță și politici publice, are 

nevoie de contribuția mediului legislativ, în special în ceea ce privește sprijinul politic local, ce oferă spațiu 

pentru a experimenta inovare24. 

 

3.2 Structuri de inovare - cadrul juridice și de finanțare  

 

În România, inovația socială este finanțată din fonduri europene nerambursabile. Exemple de surse de finanțare: Orizont 

2020, POCU, fonduri norvegiene, Start Up Nation etc. 

La nivelul regiunii Centru, există un centru consorțiului pentru inovare regională. Consorțiul este un organism consultativ 

de nivel regional, fără personalitate juridică, coordonat de ADR Center și este format din reprezentanți ai autorităților 

publice, universități, clustere, ONG-uri, institute de cercetare, entități de transfer tehnologic și companii din regiunea 

Centru. Misiunea consorțiului este de a contribui la dezvoltarea unei economii regionale bazate pe cunoaștere, facilitând 

exploatarea sinergiilor regionale în domeniul cercetării - dezvoltării - inovării și prin consolidarea legăturii dintre sectorul 

cercetare - dezvoltare - inovare și antreprenoriat. Consorții similare există la nivel regional în toată țara.  

                                                      
23 http://sipoca27.ro/wp-content/uploads/2019/09/R1.1.4_STUDIU%20EVALUARE%20IMPACT%20AGREGAT%20NATIONAL.pdf 
24 http://resurseumanecompetitive.fundatiaorizont.ro/wp-content/uploads/2019/05/Ghid-Inovare-SOCIAL%C4%82-1.pdf 
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4. Concluzii și mențiuni de final 

 Consiliul Concurenței recomandă autorităților administrativ teritoriale să se implice activ în procesul de  a 

acorda bani pe plan local pentru asistența comunitară - inclusiv în ceea ce privește acordarea din  bugetul local 

a unor sume pentru îngrijiri medicale/ îngrijiri paliative la domiciliu, suplimentar celor  acordate prin CAS. 

 Necesitatea creării unui mediu concurenţial corect şi a unei pieţe libere funcţionale, care să ofere şanse egale 

pentru furnizorii privaţi şi publici din domeniu. 

 În susţinerea financiară a serviciului să se respecte principiul: finanţarea urmează pacientul, iar metodologia 

de finanţare a îngrijirilor să urmeze prin analogie procedurile medico-terapeutice și de îngrijire spitaliceşti, 

unde serviciile efectuate, argumentate şi recomandate, din punct de vedere profesional, sunt decontate fără 

aprobare prealabilă. 

 Îngrijirea la domiciliu să fie recomandată și acordată strict pe baza argumentelor profesionale, eliminând 

deciziile birocratice, limitate şi denaturate de prevederile bugetare aleatorii. 

 Trebuie definite și standardizate categoriile de servicii de îngrijire la domiciliu, categoriile de beneficiari pe 

criterii profesionale, funcţionale și sociale, precum și volumul de servicii la care au dreptul beneficiarii cu 

diferite încadrări. 

 elaborarea unor politici publice pentru îngrijirea persoanelor vârstnice cu/fără handicap la domiciliul acestora, 

cu crearea cadrului legislativ şi financiar pentru diferenţierea şi asigurarea serviciilor de îngrijire de lungă 

durată, în cazul bolnavilor cronici şi incurabili care necesită îngrijire, în vederea degrevării sistemului de 

asistenţă sanitară. Un posibil răspuns la această provocare ar fi introducerea unui subsistem de asigurări de 

îngrijire obligatorie. 

 Crearea unor pârghii şi măsuri de sprijin pentru familiile persoanelor care necesită îngrijire. În România, peste 

95% din persoanele cu nevoi de îngrijire sunt îngrijite de membrii familiei sau nu sunt îngrijite deloc. De aceea, 

familia constituie o resursă deosebit de importantă pentru sistem, care în momentul de faţă este neglijată în 

totalitate. De asemenea, se pot crea programe pentru iniţierea şi formarea continuă a persoanelor din familie 

care îngrijesc şi care au nevoie de competenţe şi abilităţi în procesul de îngrijire. 

 Definirea conceptului de îngrijire medico-socială. Boala cronică este, de cele mai multe ori, asociată cu sărăcia 

sau cu riscul de sărăcire, fapt care impune o abordare integrată a serviciilor medicale şi sociale. 

 Elaborarea de către Ministerul Muncii a unui cost standard pentru serviciul de îngrijire socială la domiciliu. 

 Evaluarea nevoilor persoanelor vârstnice în fiecare comunitate25. 

 Se recomandă intervenţia Ministerului Sănătăţii în sensul realizării de către MS/CNAS a unor analize prin care 

să se reevalueze măsura în care tarifele maximale pot sau nu pot acoperi costurile furnizorilor, având în vedere 

reglementările legale în vigoare si condiţiile de piaţă actuale. Tariful maximal pe o zi de îngrijiri 

medicale/paliative la domiciliu trebuie să reflecte costurile unei întreprinderi bine manageriate sau să fie 

calculat pe baza unor norme metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru respectivele 

servicii. 

 Se recomandă intervenţia Ministerului Sănătăţii în sensul analizării posibilităţii majorării finanțării acordate din 

Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate serviciilor de îngrijiri 

medicale/paliative la domiciliu. 

 se recomandă Ministerului Sănătăţii analizarea oportunităţii majorării duratei de care pot beneficia bolnavii de 

îngrijiri medicale/paliative la domiciliu 

 se recomandă Ministerului Sănătăţii analizarea oportunităţii includerii în Pachetul minimal a serviciilor de 

îngrijiri medicale/îngrijiri paliative la domiciliu deoarece, pe lângă serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu 

există şi activități complementare ale acestora, prestate de furnizori publici ori privați de servicii sociale, fiecare 

                                                      
25 https://www.politicidesanatate.ro/ingrijirea-la-domiciliu-solutia-pentru-asistenta-pe-termen-lung-varstnicilor-din-romania/ 
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având un cadru de reglementare propriu, Consiliul Concurenței recomandă Ministerului Sănătăţii, Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Adminsitraţiei Publice, elaborarea 

unui cadru de cooperare/reglementare pentru aceste servicii. 

 Tariful maximal pe zi de îngrijire (raportat la dimensiunea actuală a pieţei), de cele mai multe ori,  este 

neacoperitor. Metodologia de calcul a tarifului nu reflectă costurile furnizorilor de servicii. 

 Analiza resurselor folosite pentru înființarea și dezvoltarea unui serviciu de îngrijire scoate în evidență  faptul 

că un serviciu externalizat către un furnizor privat, non profit, este cu cel puțin 40% mai ieftin decat un serviciu 

realizat direct de către o autoritate locală.  Se propune astfel susținerea dezvoltării la nivel rural, cu precădere 

în sudul și sud estul țării, a serviciilor de îngrijire la domiciliu realizate de către furnizorii privați non profit, prin 

includerea cheltuielilor de înființare /extindere a serviciului în rândul costurilor  eligibile aprobate de către 

finanțatorii privați, fondurile structurale sau Legea 34/1998.   

 posibilitatea introducerii în legislaţia naţională a dreptului îngrijitorului informal la un concediu şi la o 

indemnizaţie pentru îngrijire acordată pe perioada concediuluide îngrijire 

 

Provocări: Managementul serviciilor de sănătate și de îngrijire la domiciliu este abordat în mod diferit de fiecare 

categorie de actori implicați: guvern, conducerea unităților, profesioniști și pacienți. În acest moment, problema cea 

mai sensibilă, cel puțin din perspectiva managementului Comunitas Help, este lipsa unei strategii la nivel național cu 

privire la particularitățile activităților de îngrijire și la crearea pe termen lung a unor premise de dezvoltare a acestei 

ramuri și de stopare a migrației personalului calificat. 

Vedem o soluție în externalizarea serviciilor de asistență a vârstnicilor dinspre stat către structurile economice de profil 

și reducerea impozitelor pe salarii pentru personalul de îngrijire. Aceste acțiuni ar putea stabiliza piața serviciilor de 

îngrijire și stopa migrarea personalului, totul pornind de la nivelul salarial comparat cu puterea de accesare a acestor 

servicii de către vârstnici26. 

 
  

                                                      
26 https://www.romaniapozitiva.ro/romania-pozitiva/ingrijirea-la-domiciu-respect-fata-de-dreptul-la-ocrotirea-sanatatii/ 
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EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ  

Exemplul de bună practică nr. 1 

 Inițiativa “Vă ajutăm din Brașov”  

 

“Vă ajutăm din Braşov” a apărut în perioada pandemiei cu 

Corona Virus, ca un răspuns al societății civile care a înțeles să 

acţioneze  rapid la nevoile unui grup vulnerabil, vârstnicii fără 

aparţinători, care nu puteau să îşi mai asgure alimentele şi 

medicamentele necesare din cauza carantinarii. 

Iniţiată şi coordonată de Flavia Boghiu, director la Asociaţia 

“Îngrijiri la domiciliu”, „ Vă ajutăm din Braşov” a reunit un număr impresionant de voluntari care s-au implicat în 

achiziţionare de alimente şi medicamente pentru seniori. 

Acest serviciu a fost gratuit, vârstnicii achitând doar contravaloarea produselor comandate. 

Iniţiativa a fost concepută astfel: voluntarii se înscriau folosind un chestionar realizat în google form, optând pentru unul 

din următoarele rolurile: 

- deplasarea pe teren, realizarea de cumpărături şi transportul acestora la locuinţa solicitanţilor   

- activitate în call-center, care recepţiona cererile (varsticii folosind ca mijloc de comunicare apelul 

telefonic)  

Voluntarii care au activat pe teren au  completat  o declarație pe proprie răspundere privind siguranța epidemiologică 

şi au primit un kit de dezinfectare compus din masca, mănuşi şi dezinfectant. 

Mai multe firme de catering şi companii s-au alăturat iniţiativei şi au adus şi alte resurse: alimente gratuite, porţii calde 

de mâncare, etc. 
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Exemplul de bună practica nr. 2 – Diakonia Sfântu Gheorge - 

Furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu în colaborare cu 

18 primării din județul Covasna 

Proiectul de îngrijire socială la domiciliu se 

adresează persoanelor în vârstă, 

bolnavilor cronici, celor imobilizați, celor 

izolați sau celor cu handicap. 

În județul Covasna, acesta răspunde 

nevoilor beneficiarilor situați în 12 

comune, 3 orașe, serviciul fiind prezent în 

total în 46 de localități aferente acestora. 

Serviciul de îngrijire la domiciliu a fost 

dezvoltat cu o colaborare extinsă, au fost 

încheiate acorduri de parteneriat cu 

primăriile comunelor în care este implementat serviciul. 

Resurse alocate 

O echipă multidisciplinară formată din 34 de profesioniști 

17 autoturisme de serviciu  

1 birou central 

2 birouri regionale 

15 birouri rurale 
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Proiectul “D-Care Labs”  

 

SCOPUL PROIECTULUI : Înființarea, pe termen lung, a unor  structuri regionale de inovare socială pentru a 

facilita inovarea în furnizarea de servicii  și produse de îngrijire la domiciliu în regiunea Dunării.   

 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 

1. Înființarea, pe termen lung,  a laboratoarelor regionale de îngrijire la domiciliu (laboratoare D-care) pentru a 

facilita inovarea în domeniul îngrijirii la domiciliu în Regiunea Dunării.  

Laboratoarele regionale “D-Care” vor fi  inițiate în 9 țări din regiunea Dunării. Acest concept se bazează pe modelul de 

afacere sustenabilă pentru a asigura un  impact  pe termen lung. Echipa de proiect va identifica antreprenori sociali care 

vor fi susținuți să găsească și să implementeze soluții regionale inovatoare pentru serviciile de îngrijire la domiciliu în 

vederea soluționării problemelor actuale din acest domeniu. Creatorii de inovare sunt tineri (potențiali antreprenori 

sociali) și / sau profesioniști în serviciile de îngrijire (antreprenori sociali) susținuți de diferiți actori (de exemplu, experți 

în inovare, autorități publice, beneficiari). Întrucât instituțiile publice au un rol important în cadrul platformele regionale 

cu mai mulți factori interesați, este probabil ca noile soluții inovatoare să contribuie la îmbunătățirea  politicilor publice. 

În consecință, noile propuneri de servicii au potențial de implementare la nivelul întregului sistem.   

2. Configurarea ecosistemelor de investiții sociale. 

 Aceste ecosisteme sunt create pentru a îmbunătăți accesul furnizorilor și inovatorilor de laborator la resurse financiare 

și potențiali parteneri de afaceri pentru a asigura sustenabilitatea structurilor, serviciilor și produselor de inovare pentru 

serviciile de  îngrijire la domiciliu.  

3. Facilitarea dezvoltării comunitare regionale și crearea de noi cunoștințe.  

 În baza cadrului strategic transnațional pentru inovarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, consorțiul elaborează 

resurse și expertiză complementară inovatoare. Cooperarea transnațională permite, de asemenea, schimburi de bune 

practici de structuri de inovare, precum și dezvoltarea de soluții transnaționale pentru servicii și produse de îngrijire la 

domiciliu.  

 

REZULTATE ANTICIPATE:  

 

 O structură nou înființată sub forma de laborator regional D-care ce încurajează cooperarea intensă între actori/ factrori 

interesați cheie în domeniul îngrijirii la domiciliu din regiuniunea Dunării.  

 Cooperarea inter- regională permite dezvoltarea resurselor complementare pe termen lung și a capacităților 

transnaționale (de ex. instrumente, investiție socială).   

 Facilitarea procesului de învățare reciprocă și crearea de noi cunoștințe cu privire la modelul de laborator regional D-

care.   

 Cele 9 laboratoare regionale vor crește nivelul de competență și cunoștințe a furnizorilor publici sau privați de servicii 

sociale, a producătorilor sau start-upurilor pentru dezvoltarea de servicii și produse de îngrijire la domiciliu noi, 

cuprinzătoare și accesibile, pentru bătrâni, persoane cu dizabilități și copii cu nevoi speciale.   

 Pe perioada proiectului, se va crea o rețea cu aproximativ 100 de parteneri (de ex. investitori sociali), cel puțin 250 de 

participanți vor testa programele laboratorului și vor fi dezvoltate cel puțin 32  produse/ servicii (modele funcționale de 

afaceri, concepte inițial, plan de investiții, rețea de factori interesați, etc.)  

 La finalul proiectului, va fi identificat cel puțin un partener disponibil/ interesat să dezvole și să implementeze modelul 

de laborator regional D-care într-una din țările din regiunea Dunării (de ex. Slovenia).  

 

RESPONSABILITĂȚILE PARTENERILOR DIN ROMÂNIA 

 

1. FEDERAȚIA ONG-URILOR SOCIALE DIN TRANSILVANIA (FONT) 

Principala responsabilitate a Federației este crearea și implementarea unui laborator regional D-Care pentru furnizorii 

de servicii de îngrijire la domiciliu.  
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2. AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA CENTRU (ADR CENTRU) 

Principala responsabilitate a ADR Centru dezvoltarea regională (inclusiv dezvoltarea strategiei), în special în vederea 

reducerii diferențelor regionale. Pe perioada proiectului, ADR Centru furnizează servicii de sprijin pentru afaceri, 

diseminează rezultatele și facilitează vizibilitatea proiectului. Se implică în realizarea strategiei de investiții scociale și 

în activitățile laboratorului regional D-Care. Rezultatele din cadrul laboratorului regional pot fi integrate ulterior în 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru. Proiectul contribuie la îmbunătățirea parteneriatului public – privat, va crește 

capacitatea de inovare socială a Federației și contribuie la îmbunătățirea serviciilor de îngrijire la domiciliu furnizate în 

regiune.  

 

PARTENERI: Diakonie Baden (Germania) Grünhof (Germania), University of Heidelberg (Germania), Hungarian 

National Association of Local Authorities (Ungaria), ACT Group (Croația), Faculty of Law of University of Zagreb 

(Croația), Federation of social NGOs in Bulgaria, Caritas of the Archdiocese Vienna (Austria), Centre for European 

Perspective (Slovenia), Mozaik Foundation (Bosnia și Herțegovina), Partnership for Public Health Association (Bosnia 

și Herțegovina), Network of Organizations for Children of Serbia, AGAPEDIA Moldova Foundation (R. Moldova), 

FONT România Parteneri asociați (AP): Ministry of Social Affairs Baden-Württemberg (SMBW) (Germania), 

Ministry of Interior (Ungaria), Directorate-General for Social Affairs and Child Protection (Ungaria), Ministry of 

Labour and Social Justice (România – TBC), Regional Development Agency - Central Region (ADR Centru, România), 

Austrian Public Health Institute, City of Vienna Municipal Dept. 23 for Economic Affairs (Austria), Labour and 

Statistics (Austria), ERSTE Foundation (Austria), Social Inclusion and Poverty Reduction Unit of the Government of 

the Republic of Serbia, Ministry of Health, Labour and Social Protection (R. Moldova), Hungarian Ministry of Human 

Capacities (Ungaria), Municipality of Maribor (Slovenia), Agency for Social Assistance (Bulgaria)  

 

DURATA PROIECTULUI: 30 luni (01.07.2020 - 30.12.2022) 

TOTAL BUGET PROIECT: 2 515 895,12 EURO 

TOTAL BUGET PARTENER: 149 949,25 EURO din care: ERDF 127 456,86 EURO, contribuție publică 19 494,15 

EURO, contribuție FONT 2 998,24 EURO 

 

PROGRAMUL TRANSNAȚIONAL DUNĂREA 2014-2020 
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FEDERAȚIA ONG-URILOR SOCIALE DIN TRANSILVANIA 

 

  
Federația ONG-urilor Sociale din Transilvania a fost înființată în vara anul 2015 în cadrul programului START al Strategiei 

UE pentru Regiunea Dunării. Înregistrarea oficială a Federației s-a făcut prin inițiativa a 10 membrii fondatori, asociații și 

fundații din județele: Brașov, Cluj, Covasna, Hunedoara, Mureș și Sibiu. 

                    

   

 
Conferința de lansare a Federației ONG-urilor Sociale din Transilvania,  

Târgu Mureș, 16-17 septembrie 2015 

 

 

Majoritatea celor 13 membrii fondatori ai Federației au o vechime de peste 15 ani în furnizarea serviciilor sociale, cuprind 

aproximativ 260 angajați și peste 150 de voluntari, care, prin activitatea lor, oferă anual servicii sociale pentru aproximativ 

6.000 de beneficiari.  

 

Membrii Federației desfășoară programe sociale, oferind servicii de informare și consiliere pentru persoane cu dizabilități, 

servicii de asistență integrată pentru victimele violenței în familie în centre de adăpostire și centre de prevenire, monitorizare 

și combatere a violenței familiale, sunt acordate servicii de orientare profesională pentru șomeri, servicii de reintegrare 

profesională.  

 

În Federație există centre de integrare prin terapie ocupațională, centre rezidențiale şi centre de tip familial pentru copii şi tineri 

lipsiţi de îngrijirea părintească, centre de zi pentru prevenirea abandonului școlar, adăposturi pentru victimele violenţei 

domestice, centre de zi pentru persoane vârstnice. 

În prezent, Federația ONG-urilor Sociale din Transilvania are următorii membrii, furnizori acreditaţi de servicii sociale 

licenţiate conform legislaţiei în domeniu, care îşi desfăşoară activitatea în zona Transilvania: 

 

Membri statutari Membrii simpatizanți 

Institutul Est European de Sănatate a Reproducerii 

Fundația Agapedia România  

Asociația Transilvania pentru Promovarea Bolnavilor Psihici 

Asociația Evanghelică Diakonia Mediaş 

Asociația Diakoniewerk International 

Fundația Creștină Diakonia – Filiala Sf. Gheorghe  

Asociația Diakonisches Werk 

Asociația de Ajutorare din Ortenau 

Asociația Casa Spero 

Asociația Steps of Hope 

Asociația Umanitară Dare to Care (2016) 

Caritas a Diecezei Satu Mare 

Asociația Albert-Schweizer pentru Copii, Familie și 

Comunitate 

Asociația BuKi 

Fundația Bavaria România 

Fundația Creștină Diakonia – Filiala Cluj 

Fundația Lampas 

SOS Satele Copiilor 
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Fundația pentru Copii Abandonați (2018) 

Asociația Altersdorf (2019) 

 

 

Scopul Federației ONG-urilor Sociale din Transilvania, definit și în statut, este facilitarea unui suport uman, informațional 

și tehnic pentru membrii săi, de a deveni partener de dialog social la nivel naţional, de cooperare internațională şi de a 

susține implementarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării. Acest scop se atinge și prin dezvoltarea de parteneriate 

cu instituții publice din România (la nivel local, regional și central) și din străinătate.   

 

Prin seriozitatea, tenacitatea, spiritul de echipă şi diversitatea serviciilor sociale oferite de organizaţiile membre, 

Federația ONG -urilor Sociale din Transilvania militează şi îşi direcționează în permanenţă eforturile spre identificarea și 

analiza problemelor întâmpinate de furnizorii de servicii sociale, spre modernizarea legislaţiei şi creşterea calităţii serviciilor 

sociale, spre găsirea soluțiilor fezabile, valoroase și sustenabile la problemele din domeniul social. 

 

Federația ONG-urilor Sociale din Transilvania este membră a Rețelei ONG-urilor sociale din Regiunea Dunăreană, care 

are în componența sa parteneri din 6 țări din Europa (România, Germania, Austria, Republica Moldova, Bulgaria, Serbia). 

De asemenea, face parte din rețeaua Social Sans Frontiére, respectiv Danube Civil Society Network. Prin aceste parteneriate 

a fost implementat proiectul  ”Danube Social Service & Education Cluster and the collaboration with PA10 Insitutional 

Capacity Building and further Cooperation and PA9 People and Skills”, cu scopul de a crea servicii sociale mai accesibile, 

eficiente și integrate, respectiv programe educaționale de tip incluziv pentru grupurile de persoane  vulnerabile și cu risc de 

excludere socială. Pe parcursul implementării proiectului, entitățile implicate au elaborat un document de poziție.    

 

 

 
 

 


