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Principalele obiective vizate în activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic 
pentru Problemele Persoanelor Vârstnice în anul 2018 au fost: 

 asigurarea relaţiilor de colaborare care să permită informarea reciprocă permanentă 
asupra problemelor care sunt de interes specific pentru persoanele vârstnice; 

 promovarea participării persoanelor vârstnice la viaţa socială şi cultivarea relaţiilor 
interumane; 

 consultarea reprezentanţilor persoanelor vârstnice asupra proiectelor de acte 
normative care urmează să se iniţieze, precum şi în toate problemele cu caracter 
economic, social, medical şi cultural de interes al acestora; 

 monitorizarea aplicării măsurilor stabilite.  

 În anul 2018  au avut loc 9 şedinţe ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic 
pentru Persoanele Vârstnice, fiind abordate următoarele teme: 

 - Servicii și prestații sociale pentru persoanele vârstnice; 
 - Paleta de servicii sociale furnizate de municipiul Satu Mare prin Serviciul Public de 
Asistență Socială Satu Mare; 

- Condiții de acreditare pentru căminele de bătrâni; 
- Informare privind biletele de tratament pentru pensionari; 
- Prezentarea proiectelor depuse de asociațiile de prensionari, la Consiliul  Județean 

pentru sărbătorirea Centenarului; 
- Informare privind activitatea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Satu Mare; 
- Dezbatere cu privire la proiectul de Lege privind sistemul public de pensii; 
- Manifestări și acțiuni organizate cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor 

Vârstnice; 
- Reglementări privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor în sezonul 

rece; 
- Organizarea activităților specifice sărbătorilor de iarnă pentru persoanele vârstnice. 

 Pe parcursul anului 2018 au fost făcute o serie de intervenţii în scris la Primăria 
Municipiului Satu Mare, Cosiliul Judeţean Satu Mare, Poliția Locală Satu Mare, Casa de 
Asigurări de Sănătate, pentru a informa  aceste instituţii cu privire la  problemele ridicate 
de persoanele vârstnice şi a-i sprijini în rezolvarea acestora. 

 Iniţiative pentru ameliorarea calităţii vieţii acestei categorii sociale: 

 invitarea la ședințele lunare ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic, care au avut 
loc la sediul Instituției Prefectului-Județul Satu Mare, a șefilor serviciilor publice 



deconcentrate,  care nu fac parte din comitetului mai sus menționat, a altor autorități 
județene și locale, în funcție de problemele ridicate de membrii Consiliului Persoanelor 
Vârstnice; 

 identificarea problemelor persoanelor vârstnice, inclusiv a celor din mediul rural; 

 monitorizarea activă a modului de soluționare a problemelor persoanelor vârstnice; 

 informări periodice privind actele normative care reglementează drepturile 
persoanelor vârstnice în domenii de interes pentru aceștia: pensii, sănătate, social. 

 realizarea de campanii de informare şi dezvoltare a activităţii de consiliere a 
persoanelor vârstnice prin Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice; 

 dezvoltarea de colaborări pentru susţinerea accesului persoanelor vârstnice la viaţa 
socio-economică şi culturală a judeţului; 

 creșterea accesului persoanelor vârstnice la servicii medicale, sociale, bilete de 
tratament; 

 intensificarea colaborării cu organizaţiile neguvernamentale şi fundaţiile care 
realizează programe sau proiecte adresate persoanelor vârstnice; 

 identificarea de surse de finanţare a programelor de asistenţă socială pentru 
persoanele vârstnice; 

 organizarea de către autorităţile locale, în colaborare cu asociaţiile de pensionari şi 
serviciile publice deconcentrate, a unor evenimente specifice: Ziua intenaţională a 
persoanelor vârstnice, Ziua Armatei, Ziua Naţională a României, etc; 

 intensificarea colaborării cu Poliţia Locală pentru acordarea de sprijin persoanelor 
vârstnice care reprezintă potenţiale victime ale infracţionalităţii; 

 oferirea de diplome de fidelitate şi indemnizaţii aniversare, în cadru festiv organizat 
de Primăria Municipiului Satu Mare, cuplurilor longevive, la împlinirea a 50 de ani de 
căsătorie. 
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