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1. Preambul 

În viziunea actuală a etapelor vieţii, vârsta a treia comportă următoarele subetape: 65-75 ani 

– senectutea de tranziţie >> vârstnicii de tranziţie, 75 – 85 - senectutea mijlocie >> vârstnici 

mijlocii, > 85 - marea senectute >> longevivi [1].  

În acest an Ziua Mondială a Sănătăţii focalizează pe sănătatea persoanelor vârstnice, în 

consonanţă cu 2012 - Anul european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii (AEIA) 

sub auspiciile Comisiei Europene (UE).  

Cu tema  “Înaintarea în vârstă şi sănătatea” şi sub sloganul "Sănătatea sporeşte viaţa anilor”  

WHD 2012 cheamă la reflecţie privind problemele de sănătate ale persoanelor vârstnice şi acţiune 

în vederea consolidării aportului lor în societate.  

Obiectivele cadru privesc accesarea serviciilor de sănătate optime, sprijinirea menţinerii 

sănătăţii şi capacităţilor individuale şi sociale pe toată durata vieţii, susţinerea şi respectul 

adaptate mediului social, precum şi asistenţa psiho-socială şi moral-spirituală indispensabile unei 

trăiri demne pe întreaga durată a vieţii.  

În sfârşit obiectivele punctuale se referă la prevenirea accidentelor prin cădere, 

promovarea activităţii fizice, extinderea vaccinării şi prevenirea infecţiilor nozocomiale, 

îmbunătăţirea asistenţei de sănătate pentru populaţia vârstnică, precum şi dezvoltarea sistemelor 

de îngrijire la domiciliu [2]. 

2. Îmbătrânirea populaţiei - proces major al ultimelor decenii  

Îmbătrânirea populaţiei reprezintă transformarea demografică majoră a ultimilor decenii cu 

impact major asupra sănătăţii publice şi protecţiei sociale oferite de state. În curând, lumea va 

înregistra mai multe persoane în vârstă decât copii şi mai mulţi oameni foarte vârstnici decât 

oricând. Mai jos se oferă câţiva descriptori ai acestei transformări [2]. 

Secolul trecut a înregistrat îmbunătăţiri remarcabile în speranţa de viaţă. 



Secolul trecut  a cunoscut sporirea substanţială a speranţei de viaţă la naştere (LEB). 

Ca un exemplu în 1910 speranţa de viaţă pentru femeile din Chile era de  33 de ani, iar astăzi  

aceasta a urcat la 82 de ani. Creşterea este datorată în mare parte îmbunătăţirilor din domeniul 

sănătăţii publice şi creşterii standardelor de viaţă. 

În privinţa ţării noastre, LEB-ul a evoluat de la 36 de ani în anul 1900 la 41 în 1930, 60 de 

ani în 1950, 70 de ani în 1980 şi în sfârşit 74,7 ani (extrapolare) în 2014 *[3]. În 2010 LEB-ul 

României se ridica în medie la 69,76 ani pentru bărbaţi şi la 77,30 ani pentru femei, rezultând o 

medie de 73,47 ani [4].  

Populaţia lumii îmbătrâneşte rapid 

  Între 2000 şi 2050, proporţia populaţiei cu vârsta de şi peste 60 de ani se va dubla, de la 

aproximativ 11% la 22%. Astfel, numărul absolut al acestora, este de aşteptat să crească de la 605 

milioane la 2 miliarde. 

  Lumea va înregistra cel mai mare număr de persoane ce ating 80 sau 90 de ani. 

  Numărul persoanelor cu vârsta de sau peste 80 de ani în 2050, va fi de 395 milioane, de  

patru ori mai mare decât în prezent. Nu există un precedent istoric pentru o majoritate de adulţi de 

vârstă mijlocie şi matură ai căror părinţi să fie încă în viaţă, aşa cum se întâmplă astăzi. Copiii îşi 

vor cunoaşte în mod curent bunicii şi străbunicii.  

În curând, lumea va avea mai mulţi vârstnici decât copii. 

În următorii cinci ani, pentru prima dată în istoria omenirii, numărul de adulţi cu vârsta de  

şi peste 65 ani va fi mai mare decât numărul copiilor cu vârsta sub 5 ani. Până în 2050, adulţii mai 

în vârstă vor fi mai mulţi decât copiii cu vârsta sub 14 ani. 

  Ţările mici şi cu venituri mici şi medii vor cunoaşte cea mai rapidă şi dramatică schimbare 

demografică. 

Spre exemplu, au fost necesari mai mult de 100 de ani pentru că ponderea populaţiei Franţei 

în vârstă de sau peste 65 de ani să se dubleze de la 7 la 14%. În schimb, în ţări precum Brazilia şi 

China, se va ajunge la aceeaşi creştere în mai puţin de 25 de ani.  

 În regiunea Euro-OMS rata îmbătrânirii depăşeşte sensibil creşterea populaţiei [5].   
Astfel, se estimează că populaţia din Regiunea europeană OMS va creşte de la 894 milioane 

în 2010 până la 910 milioane în 2020, iar până în 2050 va reveni la nivelul actual. Numărul  

persoanelor de vârstă activă este aşteptat să scadă în mod constant iar numărul celor peste vârsta 

activă să crească, ducând la o creştere a raportului de dependenţă între cele 2  grupuri. 

Cât priveşte numărul persoanelor cu vârsta >/= 85 ani, acesta este prevăzut să crească de la 

14 mil în 2010 la 19 milioane în 2020 şi la 40 milioane până în 2050.   

 

3. Actualitate şi tendinţe în lume, Europa, România 

Vârsta mijlocie (jumătatea vieţii) pe glob este prognozată a creşte între 2010 şi 2060 cu circa 

10 ani (de la 29 la 40 de ani); Europa menţine nivelul maxim (45 de ani) dar creşterile cele mai 

importante se vor produce în America Latină şi Asia [6].  
 

*În România speranţa  medie de viaţă la naştere este actualmente (extrapolare pentru 2014) 71,2 ani la bărbaţi şi 78,4 

ani pentru femei [http://www.indexmundi.com/romania/life_expectancy_at_birth.html]. 

Ponderea  persoanelor în vârstă >/= 65 de ani (% din totalul populaţiei) a crescut 

semnificativ în ultimele două decade. Între continente, Europa a înregistrat sporul maxim între 1990 

şi 2010 de la 13% la 16%, pe seama UE (de la 14% la 17%); între ţări, Japonia conduce detaşat cu 

un spor de 23% [6]. 

Piramida populaţiei lumii se va “rotunji” substanţial de la forma cvasitriangulara din 2002 

către profilul de stog în 2025, reflectând umplerea substanţială a cohortelor de vârstă înaltă.   



În privinţa distribuţiei regionale a populaţiei cu vârsta >/= 60 de ani, deşi cohorta creşte  

numeric peste tot, în intervalul 2002 – 2025 ponderea Europei scade (17% faţă de 24%), iar cea a 

Asiei sporeşte (59% faţă de 53%)  pe fondul creşterii masive a populaţiei acestui continent. 

 Inter- ţări toate statele care conduceau în 2002 ierarhia populaţiei  >/= 60 de ani vor 

înregistra până în 2025 creşteri semnificative; de exemplu Italia 24,5%, Japonia 24,3%, Germania 

24% care ocupau primele trei poziţii, vor domina în continuare topul dar vor schimba locurile din 

clasament astfel: Japonia 35,1%, Italia 34%, Germania 33,2%. În 2025 Canada îşi face intrarea în 

clubul primelor 10 ţări cu populaţia cea mai vârstnică, cu 27,9% din populaţie peste 60 de ani [7]. 

În Europa 2008 durata LEB-ului privilegia Italia, Elveţia, unele regiuni franceze şi spaniole 

aflate în frunte cu o medie mai mare de 82 de ani, în timp ce estul Europei se află mult în urmă cu o 

medie sub 78 de ani. 

În privinţa vârstnicilor 65-79 ani la 1 ianuarie 2009, estul Germaniei conducea ierarhia cu 

17% din totalul populaţiei urmat de grosul vestului dar şi de unele regiuni balcanice, între care 

sudul României, cu procente de 12,5% – 17% [8]. 

În privinţa ponderii vârsticilor peste 80 de ani, vestul mediteranian şi Suedia sunt în frunte 

cu peste 6% din totalul populaţiei iar estul încheie ierarhia cu procente de 3% - 4,5%.  

Conform prognozei 2010 - 2060 a umplerii cohortelor mature/vârstnice (>/=  50 de ani ) în 

UE 27,  cohorta + 80 creşte constant până în 2050 (circa 12%), cohorta 65-80 se stabilizează după 

2020 (17%),  iar cohorta 50-64 este stabilă sau în uşoara descreştere (17% în 2060). În sfârşit 

conform prognozei 2010 – 2060 a diferenţei numerice femei – bărbaţi pe grupe de vârstă în UE-27, 

cohorta + 80 progresează constant până în 2050 (11 milioane), celelalte scad; predominanţa 

femeilor în privinţa longevităţii se va accentua, în timp ce supremaţia lor actuală în alte cohorte 

mature/vârstnice se va estompa [8].   

În România LEB-ul s-a dublat în ultimul secol de la 36 de ani în 1900 la 73,47 ani în 2010 

[3,4]. Ponderea populaţiei >/= 60 de ani a crescut semnificativ de la 15,6 în 1990 la 19,5 în 2008 cu 

perspectiva de a atinge 23,9 în 2025 [9].  

 

4. Activ după pensionare: apanajul vârstnicului sănătos 

 Pensionarea marchează în general debutul vârstei a treia. În 1. Contextul celebrării WHD 

2012, sunt listate vârstele de pensionare în ţările UE la nivelul lui 2011. Vârstele legale de 

pensionare ţin în general pasul cu LEB-ul şi standardul de viaţă; vârstele medii efective  la 

pensionare urmează la câţiva ani mai puţin. România apare cu cea mai mică vârsta efectivă la 

pensionare; urmează imediat Luxemburg şi Slovacia, desigur din motive diferite sugerate de venitul 

mediu pe cap de locuitor. 

 Pensionarea este un moment critic care trebuie prevăzut şi pregătit din timp pentru a evita 

dificultăţi psiho-sociale specifice care uneori conduc la disfuncţii sau patologii psihiatrice. Statistic 

vorbind, odată trecut cu bine pragul pensionării, vârstnicul de tranziţie, în jurul a 65 de ani, mai 

poate avea (ca în vestul Europei) sau nu (ca în est) înainte un număr de ani cu sănătate acceptabilă, 

de-a lungul cărora îşi poate menţine tonusul psiho-mental prin activităţi utile la nivel familial şi/sau 

comunitar; voluntariatul social este un domeniu de valorificare a experienţei vârstei a treia accesibil 

majorităţii vârstnicilor sănătoşi. Desigur cei mai în putere pot presta activităţi remunerate, cu 

semnificaţie economică. Lucrătorii intelectuali, mai cu seamă cei din domeniul artelor sunt 

privilegiaţi în trecerea fără dificultăţi speciale a pragului de 65 de ani.  

În ultima decadă LEB-ul apare adesea complementat în statistici şi în cercetarea 

demografică de indicatorul HALE (Health Adjusted Life Expectancy), transcris în româneşte că 



“speranţa de viaţă sănătoasă”. HALE reflectă desigur atât speranţa de viaţă la naştere (LEB, 

calculată din statisticile de mortalitatea) cât şi starea de sănătate decurgând din statisticile privind 

disabilitatea şi morbiditatea, oferind informaţie sintetică cu privire la numărul de ani pe care o 

persoană se poate aştepta să-i mai trăiască în condiţii acceptabile de sănătate, definite în principal 

prin absenţă disabilităţilor.  

Harta distribuţiei indicatorului HALE în lume (vezi 1. Contextul celebrării WHD 2012) 

arată că Europa (până la Rusia) este colorată verde în vest şi sud (HALE: 70-75 ani), dar  galben 

(60-70) în est; Canada şi Australia sunt verzi; Africa se găseşte la polul opus (HALE:  29-40 ani). 

În 2003  România înregistra un HALE de 63 – LEB 72 ani, faţă de Suedia 73 - 80 sau 

Canada 72 - 80, dar şi faţă de Rusia 58 – 65 [10]. 

Vârstnicul în putere are întotdeauna în spate un stil de viaţă sănătos şi  atenţia cuvenită 

acordată propiei sănătăţi de-a lungul anilor.   

Stilul de viaţă nesănătos, practicat adesea timpuriu, poate reduce şansele de sănătate şi 

calitate a vieţii la vârsta a 3-a şi poate provocă decesul prematur. Alimentaţia nesănătoasă, lipsa 

activităţii fizice, consumul de tutun şi alcool contribuie la dezvoltarea de boli cronice la vârsta a 3-a 

precum: diabetul zaharat, bolile cardiovasculare, cancerele, bolile cronice respiratorii şi 

tulburările mentale; împreună aceste afecţiuni sunt responsabile de circa 77% din povara bolilor  

şi de 86% din decesele înregistrate în Regiunea Euro-OMS ; grupurile dezavantajate social, între 

care vârstnicii, suportă cea mai mare parte din această povară [5]. 

Deşi renunţarea la comportamente adânc înrădăcinate nu poate face minuni peste noapte, 

schimbarea cursului este oricând benefică. Astfel riscul de deces prematur poate scade cu 50%, dacă 

persoanele cu vârsta 60-75 de ani renunţă la fumat. În plus, o dietă sănătoasă, activitate fizică 

regulată şi menţinerea unei greutăţi corporale normale pot întârzia sau împiedica apariţia diabetului 

de tip 2.  

Mişcarea pentru sănătate se dovedeşte panaceul universal al sănătăţii şi la vârsta a 3-a. 

Potrivit OMS (“Global recommendations for physical activity and health”) indivizii cu vârsta de sau 

peste 65 activi fizic, bărbaţi şi femei, prezintă rate mai scăzute ale mortalităţii cauzate de: 

boli coronariene, hipertensiune arterială, accident vascular cerebral, diabet zaharat tip 2, cancer de 

colon, cancerul de sân – în comparaţie cu cei inactivi şi prezintă un nivel mai ridicat de fitness  

cardio-respirator, precum şi biomarkeri mai favorabili în privinţa bolilor cardiovasculare,  

diabetului  de tip 2 şi osteoporozei. Căderile şi consecinţele lor traumatice îşi micşorează 

semnificativ incidenţa [5]. 

 

5.  Probleme medicale şi psiho-sociale ale vârstei a 3-a 

 Principalele probleme medicale ale vârstnicilor sunt legate de:  afecţiunile cardiace şi ale 

aparatului circulator, bolile osteo-articulare şi reumatismale (osteoporoza în special la femei), bolile 

neoplazice, afecţiunile prostatei la bărbaţi, afecţiunile neuropsihice. Frecvenţă ridicată prezintă de 

asemenea tulburările de auz/vedere de diverse etiologii, incontinenţa urinară, căderile şi fracturile 

consecutive.   

La longevivi bolile au caracter cronic, care necesită asistenţă medicală intensivă (număr 

sporit de consultaţii, tratamente medicamentoase, spitalizări) precum şi asistenţă medico-socială 

(supravegheri şi îngrijiri cu caracter permanent, ajutor menajer şi de igienă personală, 

instituţionalizare); afecţiunile psihiatrice, între care demenţa senilă, cresc în frecvenţă şi severitate.  



Accesul echitabil şi sutinut  la asistenţa medicală specifică de bună calitate, incluzând 

îngrijirile pe termen lung, îngrijirile la domiciliu şi îngrijirile paliative, poate controla majoritatea 

problemelor medicale ale vârstei a 3-a. 

Înaintarea în vârstă poate atrage probleme psihologice şi psihosociale cu efecte negative 

asupra capacităţii de adaptare şi cu implicaţii asupra calităţii vieţii şi integrării sociale. 

Factorii de risc specifici includ: sindromul post-pensionare; singurătatea; absenţa unor preocupări 

utile, inducând simţăminte de inutilitate şi inferioritate; tendinţa de introvertire; anxietatea şi 

depresia; sărăcia; izolarea şi excluziunea socială; tulburări de sănătate mintală; maltratarea din 

partea altor categorii sociale [9].  

Soluţionarea acestor probleme include: integrarea într-o activitate utilă la nivelul familiei 

şi/sau al comunităţii; voluntariatul social; asigurarea climatului socio-familial normal; sprijinirea 

vieţii în cuplu; menţinerea la domiciliu familial cât mai mult timp posibil; relaţiile sociale susţinute 

cu congenerii şi alte categorii de vârstă, îndeosebi cu tinerii. 

     

6. Reglementări legale în favoarea vârstnicilor. 

În România cadrul normativ privind protecţia socială şi medico-sociala a persoanelor 

vârstnice include:  

 Compensarea medicamentelor. Ca ilustraţie, Ordinul comun MS/CNAS Nr. 224/336 din 2009 

aproba normele tehnice de realizare a programului pentru compensarea cu 90% a preţului de 

referinţă al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 600 

lei/lună, limită ridicată ulterior la 700 lei/lună. 

  Bilete de tratament şi odihnă gratuite sau cu preţ redus. Ca ilustraţie, Hotărârea Guvernului nr. 

83/8.02. 2011 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de odihnă şi de tratament balnear 

pentru anul 2011 aloca pentru anul 2011 un număr de 53.499 de locuri la tratament balnear, 

repartizate pe 17 serii cu durata de 18 zile. Criteriile în baza cărora se acordă biletele pentru 

tratament balnear, în mod gratuit sau cu suportarea unei contribuţii se aprobă şi se actualizează 

periodic prin Decizia Preşedintelui CNPAS. 

 Facilităţi de călătorie în transportul public intern. Legea nr. 147/2000 privind reducerile 

acordate pensionarilor pentru transportul intern, prevede ca pensionarii din sistemul asigurărilor 

sociale de stat, din sistemul de pensii şi asigurări sociale pentru agricultori, precum şi pensionarii 

din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale beneficiază anual de 6 călătorii simple cu reducere 

de 50% din tariful stabilit pentru călătoriile la trenul de persoane clasa a II-a, la transportul intern în 

comun. 

 Facilităţi de călătorie în transportul public intra-urban. Consiliile locale din toate marile oraşe 

acordă pensionarilor gratuitate pentru transportul intra-urban de suprafaţă administrat public. 

 

7. Instituţii publice, societăţi ştiinţifice şi mediul asociativ  

În cele ce urmează sunt trecute în revistă principalele entităţi juridice  cu misiune legată de 

vârsta a treia.  

 Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, organism autonom, consultativ, de interes 

public, în scopul instituţionalizãrii dialogului social dintre persoanele vârstnice şi autorităţile 

publice, pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor acestor persoane.  Consiliul Naţional al 

Persoanelor Vârstnice este persoana juridică română,  de drept public, fără scop lucrativ, cu sediul 

central în municipiul Bucureşti şi filiale judeţene. Afost înfiinţat prin Legea nr. 16 din 6 martie 

2000.  Între atribuţiile principale ale CNPV se  găseşte coordonarea în România a Zilei 



Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, stabilite prin Rezoluţia Naţiunilor Unite nr. 

45/106/14.12.1990, în fiecare an, pe data de 1 octombrie.  

 Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie Ana Aslan.  Primul din lume, Institutul de 

Geriatrie şi Gerontologie a fost fondat în anul 1952 prin Hotărâre a Consiliului de Miniştri, a 

devenit institut naţional în 1974, iar în anul 1992  i s-a atribuit numele de Ana Aslan. Are ca obiect 

de activitate asistenţa medicală geriatrică, cercetarea şi gerontologia socială. În 1964 OMS l-a 

propus ca model de institut de geriatrie ţărilor dezvoltate. 

 Societatea Româna de Gerontologie şi Geriatrie este organizaţie profesională 

multidisciplinară şi ştiinţifică fiind constituită din medici şi alte categorii de specialişti cu pregătire 

superioară, biologi, chimişti, psihologi, economişti, sociologi, farmacişti, jurişti, cadre cu pregătire 

medie, asistenţi medicali, sociali, statisticieni. 

 Asociaţia Naţională de Îngrijire Paliativă înfiinţată în 1998 ca persoană juridică de drept 

privat cu misiune în susţinerea medico-psihologică şi spirituală a suferinzilor de boli incurabile în 

fază terminală, majoritatea persoane vârstnice.  

 Asociaţiile locale ale pensionarilor. Potrivit Legii 502/2004 pensionarii indiferent de 

sistemul de asigurări sociale căruia îi aparţin, pot constitui asociaţii proprii fără nici o îngrădire sau 

autorizare prealabilă, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire 

la asociaţii şi fundaţii.  Asociaţia pensionarilor este persoană juridică de drept privat, autonomă, 

neguvernamentală, fără scop patrimonial şi apolitică. 

 Casele de ajutor reciproc. Sunt organizate prin cf. Legii nr.540 din 27 septembrie 2002 ca 

organizaţii cu caracter civic, persoane juridice de drept privat cu caracter nepatrimonial, 

neguvernamentale, apolitice, cu scop de caritate, de întrajutorare mutuală şi de asistenţă socială. 

 Centrele de sănătate şi medicină preventivă (CSMP), organizaţii non-profit constituite după 

modelul life style centers din SUA oferă  îngrijiri preventive şi tratament bolilor cronice bazate pe 

cunostiinţele celei mai noi privind factorii stilului de viaţă sănătos, adresate cu precădere 

vârstnicilor. CSMP Herghelia/Mureş funcţionează de peste 10 ani iar CSMP Podiş/ Bacău de trei 

ani, cu raportul cel mai bun pe plan naţional beneficiu de sănătate/cost  nesubvenţionat.  

 Asociaţiile sau organizaţiile locale oferind servicii  persoanelor vârstnice.  Sunt persoane 

juridice de drept privat majoritatea în cea mai mare parte entităţi non profit, având ca obiective de 

activitate:  asistenţa socială, serviciile sociale, îngrijirile la domiciliu, administrare de centre 

rezidenţiale sau cămine. O selecţie a celor mai importante, pe criteriul spectrului de activitate cât 

mai extins şi al direcţionării exclusive către vârstnici este prezentată în Anexă. O listă cuprinzătoare 

se găseşte pe site-ul  CNPV:  http://www.cnpv.ro/analize_36Anexa2.pdf. 

 

8. Concluzii 

Analiza fenomenului îmbătrânirii globale, studiul factorilor îmbătrânirii sănătoase precum şi 

aprofundarea tabloului problemelor medicale & psihosociale ale vârstei a treia converg către 

concluziile următoare: 

- Importanţa acordată sănătăţii de fiecare persoană de-a lungul vieţii este decisivă pentru 

îmbătrânirea senină şi activă.  

- Comunităţile  au datoria de a  acorda sprijin vârstnicilor pentru a deveni participanţi 

activi, utili şi respectaţi la viaţa socială. 

- Sistemele de sănătate trebuie să promoveze strategii inovatoare pentru asistenţă vârstnicilor.  



- Guvernele trebuie să ia atitudine pro-activă faţă de provocările legate de îmbătrânirea 

populaţiei şi consecinţele sale privind sănătatea publică, în special în ţările cu venituri  

mici/mijlocii care se confruntă azi cu cel mai rapid ritm de îmbătrânire.  

* 

 Cu ocazia WHD 2012 OMS lansează un apel la acţiune pentru:  

- conştientizarea largă a adevărului că sănătatea la vârstă înaintată depinde de stilul de viaţă şi 

atenţia acordată sănătăţii de-a lungul vieţii; 

- cultivarea unui mediu socio-cultural favorabil vârstei a 3-a, care să-i promoveze sănătatea şi 

participarea socială; 

- asigurarea accesului echitabil/lesnicios la asistenţă medicală de bază, îngrijiri pe termen 

lung şi îngrijiri paliative; 

- recunoaşterea valorii vârstnicilor şi încurajarea implicării lor susţinute în viaţa de familie şi 

de comunitate. 
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10. Anexă.  

Selecţie de asociaţii sau organizaţii locale având ca obiective de activitate servicii acordate 

persoanelor vârstnice; selecţia s-a operat pe criteriul spectrului de activitate cât mai extins şi al 

direcţionării exclusive către vârstnici. O listă cuprinzătoare se găseşte pe site-ul :  

http://www.cnpv.ro/analize_36Anexa2.pdf 
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Anexă 
Judeţul Denumirea organizaţiei 

neguvernamentale 

Sediul 

Telefon/fax 

Numele şi 

prenumele 

preşedintelui 

Programele pt. persoane 

vârstnice 

 

ALBA 

AS O C I A TI A  ” CARITAS 

ALBA IULIA-ARHIDIECEZA 

ROMANO-CATOLICA 

ALBA IULIA” 

STR. PATRIARH MIRON 

CRISTEA NR.7, LOC. ALBA-

IU L I A  0258/811499, 

0258/812118 

Szasz Janos asistenta sociala-servicii 

sociale 

 SOC. DE  AJUTORARE   

DIAKONIA ALBA IULIA 

STR. G. COŞBUC, NR. 20B, 

ALBA IULIA 0358/401202 

Wagner 

Gerhard 

îngrijire la domiciliu centre 

rezidenţiale 

 

ARAD 

ASOCIATIA  MISIUNEA 

CREŞTINĂ „ANTIOHIA” 

B-DUL REVOLUTIEI NR.60, 

AP.27, ARAD 0257/210366 

Siclovan 

Dorin 

asistenţă socială-servicii 

sociale 

 FUNDAŢIA UMANITARĂ 

„BETESDA” 

STR.RĂZBOIENI 

NR.88,ARAD 

Pop Viorel asistenţă socială-servicii 

sociale 

 

ARGEŞ 

FUNDAŢIA CONSORŢUL 

PENTRU DEZVOLTARE 

LOCALĂ MIOVENI 

STR.STADIONULUI, BL.F6, 

SC.B, AP.4, LOC.MIOVENI 

0248/262535 

Stanciu Ion asistenţă socială-servicii 

sociale cantina, servicii  de    

ingrijire la  domiciliu   

BACAU FUNDAŢIA DE SPRIJIN 

COMUNITAR 

Str. Pictor Andreescu sau 

Livezilor 1/A1, BACĂU  

0234/546640, 0234/585658 

Achihai 

Gabriela 

asistenţă socială-servicii 

sociale 

BIHOR ASOCIATIA DE ASISTENTA 

SOCIALA “EPISCOP 

NICOLAE POPOVICI" 

Nucet, Sat Baita, Nr. 203   

CP 415401,  

Tel: 0259-339472 

Bura Nicolae Serviciul social de ingrijire in 

sistem rezidential (Camin pentru 

persoane varstnice) Baita 

BUZAU FUNDAŢIA „ALEXANDRU 

IOAN CUZA” 

COM.CERNĂTEŞTI, SAT 

ALDENI, JUD.BUZĂU 

ALEXANDRU 

VASILE 

0238/450376 

asistenţă socială-servicii 

sociale 

 

BOTOSANI 

Directia de Asistenta 

Sociala 

Dorohoi,str.Stefan cel 

Mare,nr.43 

 masa la cantina, ingrijire si 

asistenta medicala, 

informare si consiliere 

 Asociatia Centre of Hope Dorohoi, str.George Enescu, 

nr.78 

 masa la cantina 

 ASOCIAŢIA 

FILANTROPICĂ MEDICAL 

CREŞTINĂ „CRISTIANA”  

STR.DR.I.CANTACUZINO 

NR.14, BRAŞOV 

Mija Teofil asistenţă socială-servicii 

sociale 

BRASOV FUNDAŢIA CU CARACTER 

NEPATRIMONIAL  

„SF.IOAN 

BOTEZĂTORUL” 

STR.CĂRĂMIDEI, NR.49, 

BRAŞOV 

Badiu Mariana asistenţă socială-servicii 

sociale 

BRAILA FUNDAŢIA „LUMINA” STR.DANIUBIULUI, NR.5, 

B R Ă IL A 

Jerleanu Maria 

0239/613929 
asistenţă socială-servicii 

sociale 

 ORGANIZATIA  

„PRO HOMINI” 

Str. CARAIMAN NR. 4 Cornelia Negoita 

0239/853427 

Centru de zi 

CARAS-

SEVERIN 

ASOC. DE BINEFACERE 

„PRO VITAM” 

ALEEA TINERETULUI, 

NR.7, RESITA 

0255/226659 

LUCIA 

MILITARU 

asistenta sociala servicii 

sociale 

CLUJ FUNDAŢIA PENTRU 

ÎNGRIJIREA 

VÂRSTNICULUI 

STR.MEHEDINŢI NR.15,  

C L U J -NAPOCA 

TUDORAN 

ANA  

0264 457961 

servicii sociale specializate 

 FUNDAŢIA” OSANA” STR.C1, NR.C1,MAMAIA 

NORD, NĂVODARI 

GROZEA IOANA 

0241/768929 
osana@datanet.ro 

asistenţă socială servicii 

sociale 

CONSTANŢA FUNDAŢIA PENTRU 

AJUTORAREA 

CATEGORIILOR SOCIALE 

DEFAVORIZATE  

STR. DECEBAL NR.35, 

MEDGIDIA 

NECULA 

ŞTEFAN 

0241/814445 

asistenţă socială servicii 

sociale 

COVASNA ORGANIZAŢIA 

“CARITAS” ALBA IULIA – 

FILIALA SF. GHEORGHE 

STR. KOS KAROLY NR.11, 

SF. GHEORGHE 

0267/315457 
caritas.sfgheoghe@caritas_ab.ro 

BARICZ 

STEFAN 

asistenţă socială 

servicii socio-medicale de 

îngrijire la domiciliu 

centru rezidenţial 

 Fundatia “Catedrala 

Eroilor” 

Mun. Targoviste, b-dul I.C. 

Bratianu, nr.133 

Chivulescu 

Gheorghe 

asistenţă socială, servicii 

sociale, gazduire, masa  

DAMBOVIŢA Fundatia “Crucea Alb –

Galbena” 

Mun. Targoviste, str. Calea 

Domneasca, bl.X2, sc.Z, parter 

Stoica Sorin ingrijiri socio-medicale la 

domiciliu 

DOLJ ASOCIAŢIA VASILIADA Bld. Racoţeanu nr. 192, 

Filiaşi, jud.Dolj 

Tel.: 0251441010 

Adrian 

Cîrciumaru 

servicii socio medicale,  

servicii de tip rezidenţial 

capacitate : 26 locuri 

mailto:osana@datanet.ro
mailto:caritas.sfgheoghe@caritas_ab.ro


GALATI FUNDATIA „ 

IMPREUNA” GALAŢI 

STR. AVIATORILOR, NR.1,  

BL.U 10, AP.1-STR.1 

DECEMBRIE 1918, NR.25 

STRAT 

DANIELA 

0236/464762 

asistenţă socială servicii 

sociale 

HARGHITA ASOCIATIA „Riehen” Miercurea CIUC,  

str. Nagz Imbre, nr. 140, 

Tel. : 0266/311303 

Kedves 

Zsuzsanna 

asistenţă socială, servicii 

sociale, club  

IALOMIŢA CENTRUL DE INGRIJIRE 

SI ASIST ENTA 

STR. LACULUI NR. 4, 

SLOBOZIA 

TEL. 233.020 

Todica 

Viorica 

cazare, menaj, program cultural-
distractiv, hrana, igiena, 

recuperari fizio-terapeutice 

 

 

IASI 

 

Fundaţia „S o l i d a r i t a t e  ş i  

S p e r a n ţ ă ” Iaşi 

Cantina socială 

Str. Costache Negri nr. 48, 

Mun. Iaşi, jud. Iaşi, 700071 

 

Dir.  

Axinte Narcis 

Constantin  
Coordonator 

serviciu de îngrijire 
Iulian Negru 

-asistenţă socială medicală 

şi îngrijire la domiciliu  

-asistenţă socială şi suport, 

prin Cantina socială “Sf. 

Sava”, pentru persoanele 

aflate în dificultate 

 Fundaţia “Solidaritate şi 

Speranţă”-Filiala Hîrlău 

Str. Petru Rareş nr.8, oraşul 

Hirlău, jud. Iaşi, 705100 

Tel./fax: 0232/720.760 

Pr. Prot. 

Crăciun 

Nicolae 

măsuri şi acţiuni de sprijin a 

persoanelor vârstnice aflate 

în dificultate 

 

ILFOV 

CAMIN DE BATRANI 

„SF.MARIA” 

SOS.POPESTI - 

LEORDENI NR.8, ORAS 

POPESTI-LEORDENI 

TEL. 0213615024 

Sr. Tereza 

Chelaru 

-cazare, masa 

-servicii sociale 

-asistenta socio-medicala 

-asistenta spirituala 

 CENTRUL DE INGRIJIRE 

SI ASISTENTA 

CIOLPANI 

SOS. BUCURESTI-P L O I E S T I 
NR.348, COM.CIOLPANI 

266.80.92 

Damian 

Rodica 

-servicii socio-medicale 

 ASOCIATIA NORD-S I A STR. MICRO-VEST  NR.1/16, 
LOC.BAIA-S P R I E 

PUSCAS 
NASTASIA 

tel.0744295329 

-servicii de ingrijire socio -

medicale 

MARAMUREŞ SP ERANTA PENTRU 

ROMAN IA -CASA HOP E 

(Fundatia) 

BAIA MARE, str. 

MONETARIEI NR.5 

TEL.0262-212290 

NISTOR 

DOINA 

-gazduire pe perioada 

determinata -servicii sociale 

MURES 

 

FUNDAŢIA 

“LAZARENUM“ 

STR. EMINESCU NR.30  

TG. MURES 

SUBA 

ILEANA 

- camin pentru ingrijirea 

persoanelor varstnice 

 

NEAMT 

 

 

FUNDAŢIA 

FILANTROPICĂ OMENIA 

 

Str. Ştefan cel Mare, nr.66 

Tîrgu Neamţ  

Tel/Fax/e-mail 

0233/790319 

 

 

Omenia2004@

yahoo.coom 

Asistenţă şi suport pentru 

asigurarea unei vieţi 

autonome şi active 

persoanelor de vârsta a 

treia şi servicii de îngrijire 

acordate vârstnicilor aflaţi 

într-o situaţie de dependenţă 

OLT FUNDATIA 

„WILLIAM TYRELL” 

Str. Independentei, nr. 2, bl. 

T4, sc. 1, et.5, ap. 18. Slatina 

Vladilla Jan 

Tel/fax/e-mail: 

0249/421239 

-asistenta sociala  

-servicii sociale 

 

SATU MARE 

 

A S O C I A T I A  

„ CARITAS CATOLICA” 

Str. Mihai Sadoveanu, nr.3, 

Tasnad Tel/fax/e-mail: 

0261/827770,0261/827572 

Czier Tibor  

 

-asistenta sociala  

-servicii sociale 

 ASOCIATIA „HOMANA” Str. Mileniului, nr. 4, ap. 2, 

Satu Mare Tel/fax/e-mail: 

0261/712450,0261/712450 

Ciorba Andrei 

 

-asistenta sociala  

-servicii sociale 

 FUNDATIA RAINBOW 

 

Cehu Silvanei, Str. Gh. Doja, 

nr. 110 Tel.:0260/650454: 

Crisan Elisabe -asistenta sociala  

-servicii social 

SALAJ 

 

 

FUNDATIA „ACASA” 

Str. I. Maniu nr.9, Zalau 

Tel/fax/e-mail:0260/606726 

acasa@zalau.astral.ro 

Babtan Leontin  -asistenta sociala  

-servicii sociale 

 

SIBIU 

 

Societatea Naţională de Cruce 

Roşie 

SIBIU;Str.A.D.Xenopol, 

nr.1 

Tel/Fax:0269/217646 

Popa Claudia Centru de zi pentru persoane 

vârstnice aflate în izolare 

socială, sărăcie sau situaţii de 

dificultate 

 Fundaţia COMTINA S I B I U Str.Mitropoliei, 

nr.7 Tel/Fax :0269/224812 

Tincu Ana -servicii sociale primare 

 

SUCEAVA 

 

CAMIN PERSOANE 

VARSTNICE RADAUTI 

STR. VOLOVATULUI  

NR.50, RADAUTI 

TEL: 0230/561.414 

- -asistenta sociala  

-servicii sociale 

 CAMIN DE BATRINI  

„SF. IOAN CEL NOU”, 

SUCEAVA 

TEL .0230/521.295 - -asistenta sociala  

-servicii sociale 

mailto:acasa@zalau.astral.ro


 CAMIN DE BATRINI 

„IGVAR KAMPRAD” 

S I R E T  

STR. CASTANILOR NR. 5, 

S I R E T  

- -asistenta sociala  

-servicii sociale 

 

TELEORMAN 

PRIMĂRIA ALEXANDRIA Str. Dunarii nr.139  

Tel : 0247/317732 

- -îngrijire la domiciliu 

 PRIMĂRIA TURNU 

MĂGURELE 

Str. Republicii nr.2 Tel. : 

0247/416452 

- - îngrijire la centrul de zi şi la 

domiciliul  

 

TIMIS 

 

FEDERATIA „CARITAS” 

ADIECEZEI TIMISOARA” 

Str. Matei Corvin , nr. 2, 

Timisoara Tel/fax/e-mail: 

0256/499554,0256/494812 

Herbert Grun  

fcdt@online.ro 

-asistenta sociala  

-servicii sociale 

 ASOCIATIA MEDICAL 

CRESTINA 

„CRISTIANA” 

Str. Gh.Sincai, nr. 9, 

Timisoara Tel/fax/e-mail: 

0256/217096 

Elisabeta Cseke – 

amcc@mail.dn

ttm.ro 

-asistenta sociala  

-servicii sociale 

 

 

FUNDATIA DE AJUTOR 

DOBROGEA 

Str. G. Corneliu, nr. 276 Ionescu 

Gabriela  

-asistenta sociala  

-servicii sociale 

TULCEA  

FUNDATIA „ SF. ANA” 

Str. Al Socului, nr. 3, bl.3, sc. 

A, ap. 13, Tulcea 

Andrei Maria 

Tel/fax/e- mail: 

0240/546065 

-asistenta sociala  

-servicii sociale 

 ASOCIATIA DE 

RECUPERARE „ 

FITOMED” 

Str. Stefan cel Mare, nr. 70, 

Vaslui 

Josan Elena 

Tel/fax/e- mail: 

0745475721 

-asistenta sociala  

-s ervicii socio-medicale 

VASLUI 

 

FUND AT IA” MOVILA LUI 

BURCEL” 

Sat. Chircesti, Miclesti 

Tel/fax/e- mail: 0235/341228, 

0235/341221 

Gusa 

Gheorghe 

-asistenta sociala 

-cazare, masa 

VÂLCEA  

SOCIAŢIA SANME D 

Str. Matei Basarab, nr.3 

Ramnicu Vâlcea 

Tel.: 0250.741974 

Anisoara 

Antonescu 

-îngrijire social – medicală ; 

-servicii   de   asigurare   a   

hranei   si   a suplimentelor 

nutritive  

VRANCEA ASOCIATIA 

„SENECTUTEA” 

Str DIMITRIE CANTEMIR 

NR. 1 BIS, LOC. FOCSANI 

 -asistenta sociala -servicii 

sociale 

 

MUNICIPIUL 

BUCURESTI 

 

FUNDATIA  

"CRUCEA ALB-

GALBENA" 

Splaiul Independentei 

nr. 169, sector 5 

tel 021.315.12.76 

fax 021.315.12.56 

D e C oni nk 

Daniel 

- asistenta medicala si 

ingrijire; consiliere psiho-

socio-medicala; asistenta 

paleativa; suport material; 

transport. 
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