
 

 

CĂTRE:  Primul Ministru 
  Secretariatul General al Guvernului 

Ministerul Finanțelor Publice 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 
Ministerul Sănătății 

  Ministerul Muncii și Protecției Sociale  
  Casa Națională de Asigurări de Sănătate  
 
REF:   Soluții pentru îngrijirile de lungă durată din România   
 
 
În numele Grupului de Lucru pentru Sănătate din cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea României, aducem în atenția 
dumneavoastră o serie de recomandări privind îngrijirile de lungă durată din România. 
 

România se confruntă cu una dintre cele mai explozive creșteri ale populației vârstnice (populație peste 65 de ani) 
din Europa, fapt datorat în mare parte exodului a 4 milioane români de vârstă activă precum și fenomenului 
general de îmbătrânire al populației. Aproximativ 300.000 persoane în vârstă din România au nevoie de servicii de 
Îngrijire de lungă durată - servicii de îngrijire la domiciliu, însă doar aprox. 0,23% beneficiază efectiv de astfel de 
servicii (http://www.4change.ro/library/files/analiza_final.pdf).  

Investiția publică în serviciile de ILD precum și prognoza pentru aceste investiții pe termen lung se află pe ultimele 
locuri din Europa (The 2018 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip079_en.pdf, p 145). 

România nu dispune în prezent de o rețea națională de servicii integrate de îngrijiri de lungă durată, respectiv de 
o rețea de servicii de îngrijiri la domiciliu care, pe lângă serviciile instituționalizate, ar trebui să constituie cel puțin 
80% din serviciile de îngrijire de lungă durată acordate persoanelor dependente. Serviciile sociale pe de o parte și 
de sănătate pe de altă parte, care se furnizează în prezent, atât în instituții cât și la domiciliul pacienților, sunt 
insulare, fragmentate, sectoriale, adesea ca servicii acute post-spitalicești, insuficiente ca acoperire și 
continuitate. 

Crearea unei astfel de rețele de servicii de îngrijire de lungă durată la domiciliu, servicii mixte medico-sociale, ar 
atrage forța de muncă - un număr de min. 9000 locuri de muncă ar putea fi create în îngrijirile de lungă durată (în 
special îngrijitori la domiciliu, dar și asistenți medicali, asistenți sociali, kinetoterapeuți etc.) pentru a  acoperi 
nevoia prezentă pentru aceste servicii de lungă durată, multe din aceste persoane putând fi recrutate dintre 
lucrătorii zilieri în diaspora cărora li s-ar oferi în țară condiții decente de muncă. De asemenea, o astfel de rețea 
de servicii ar fi mai mult decât necesară pentru degrevarea spitalelor de internările evitabile, pentru a oferi 
vârstnicilor accesul la servicii de monitorizare – inclusiv monitorizare digitală/prin telemedicină- la domiciliu a 
bolilor cronice, în special în condițiile pandemiei COVID 19 și nu în ultimul rând pentru a oferi vârstnicilor un trai 
decent, în bunăstare. 

Oferta sistematică și comprehensivă de îngrijiri de lungă durată integrate medico-sociale în unele județe prin efort 
și coordonare neguvernamentală (de exemplu: organizații neguvernamentale în județul Harghita, singurul județ 
din țară în care putem vorbi de o acoperire decentă a nevoii de servicii ILD) generează o scădere importantă a 
episoadelor de spitalizare înregistrate de grupa de vârstă a populației vârstnice (> 65 ani), generând economii 
semnificative în bugetul casei de asigurări.  

http://www.4change.ro/library/files/analiza_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip079_en.pdf


 

 

Astfel de rezultate merită să fie analizate și luate în considerare pentru utilizarea acestui avantaj în favoarea CNAS 
și a contribuabilului. 

Având în vedere dimensiunile și profunzimea crizei prin care trece și sistemul de sănătate, considerăm ca fiind 
necesar să ne aducem aportul la identificarea și explorarea unor soluții strategice, realiste pentru a fi lansate în 
consultare publică și apoi aplicate cu antrenarea tuturor resurselor disponibile la nivel național și internațional. 

De altfel, Raportul de țară cuprinde un capitol distinct pentru prioritatea elaborării și implementării de politici 
unitare pentru îngrijirile de lungă durată. 

”4.3.3. SĂNĂTATEA ȘI ÎNGRIJIREA DE LUNGĂ DURATĂ PE TERMEN LUNG 

România nu are un cadru de politică unitar pentru îngrijirea de lungă durată (pe termen lung) și servicii adaptate 
tendințelor demografice. Cu toate că se preconizează că ponderea populației cu vârsta de peste 80 de ani se va 
dubla până în 2050, serviciile pentru persoanele în vârstă sunt în continuare limitate. Îngrijirea pe termen lung se 
încadrează în sfera de aplicare mai amplă a serviciilor sociale și medicale. În plus, responsabilitățile sunt împărțite 
între diverșii actori instituționali de la diferite niveluri (Comisia Europeană, 2019j). Populația în vârstă are o 
pondere mult mai mare în zonele rurale sau îndepărtate și beneficiază în mai mică măsură de serviciile sociale. 
Cererea de servicii de îngrijire rezidențială pe termen lung este în mare măsură nesatisfăcută din cauza volumului 
nesemnificativ de servicii ambulatorii furnizate (43) și a numărului insuficient de lucrători din domeniu (OCDE, 
2019c).” 

Recomandările specifice de țară din 2019 fac și ele referire la problematica acestei politici publice pentru crearea 
accesului la servicii de îngrijire de lungă durată:  

”(18) (...) Sectorul îngrijirii de lungă durată nu este pregătit să facă față îmbătrânirii rapide a populației . Există 
foarte puține servicii de îngrijire la domiciliu și în centre de zi, iar acestea sunt concentrate în special în zonele cu 
venituri mai mari. Nivelul de acoperire și cheltuielile publice cu îngrijirea de lungă durată sunt printre cele mai 
reduse din Uniune, iar accesul la îngrijire de lungă durată, reabilitare și îngrijire paliativă este redus.” 

Recomandările specifice de țară din 2020: 

”(18)  (...) Pe termen mai lung, îmbătrânirea populației și migrația sunt probleme care exercită o presiune din ce 
în ce mai mare asupra sustenabilității sistemului de sănătate. În contextul COVID-19, este la fel de important să se 
abordeze problemele structurale, inclusiv elaborarea de servicii de asistență medicală preventivă, ambulatorie și 
comunitară prin măsuri de politici publice bine orientate. Vor fi necesare investiții pe termen lung pentru a 
consolida sistemul de sănătate din România prin asigurarea disponibilității personalului și a echipamentelor 
medicale, prin promovarea cercetării tehnologice și aplicate și prin îmbunătățirea acoperirii și a accesibilității 
serviciilor de sănătate pentru toți cetățenii, inclusiv în zonele neurbane și inclusiv prin utilizarea serviciilor de e-
sănătate. 

În acest context este necesară colaborarea între Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății / Casa 
Națională de Asigurări de Sănătate/ ANMCS, Ministerul Finanțelor - în vederea inițierii unui program național 
pentru susținerea serviciilor de îngrijire de lungă durată, servicii integrate medico-sociale destinate persoanelor 
vârstnice sau cu dizabilități. 

Implementarea serviciilor ILD necesită o abordare intersectorială începând cu nivelul central, județean și local cu 
implicarea entităților instituționale sociale și de sănătate. 

  



 

 

RECOMANDĂRI 

La nivel de Prim Ministru 

• Prevederea ILD în PNRR ca servicii mixte medico-sociale sub autoritatea MS/ MMPS, și nu numai ca servicii 
sectoriale sociale aparținând MMPS. 

• Luarea unei decizii privind constituirea unui grup de lucru intersectorial cuprinzînd reprezentanți ai 
Ministerul Sănătății, Casei Naționale de Asigurări, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului 
Finanțelor, furnizorilor de servicii integrate medico-sociale, CDR, cu obiectivul de a realiza Planul Strategic 
pentru dezvoltarea ILD în România. 

• Definirea de reglementări pentru organizarea mixtă (integrată medico-socială) a serviciilor medicale și 
sociale acordate vârstnicilor dependenți, efectuarea unei analize de costuri pe caz, funcție de gradul de 
dependență al vârstnicilor și finanțarea integrată medico-socială a cazurilor. 

• Inițierea unui demers legislativ care să legifereze organizarea și finanțarea sustenabilă multianuală a unei 
rețele de servicii de ILD integrate medico-sociale care să acopere progresiv nevoia pentru astfel de servicii.  

La nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene 

Măsuri pe termen scurt 

• Prevederea ILD în PNRR ca servicii mixte medico-sociale sub autoritatea MS/ MMPS, și nu numai ca servicii 
sectoriale sociale aparținând MMPS 

 Măsuri pe termen mediu 

• Ghidurile aplicantului în cadrul ILD să prevadă coordonarea MS/ MMPS și furnizarea de servicii medico-
sociale integrate; finanțarea integrată medico-socială testată pe parcursul implementării ILD în cadrul 
PNRR va fi un exercițiu bun de învâțare nstituțională pentru MS/ MMPS/ CNAS în asugurarea ulterioară a 
sustenabilității unei finanțări integrate pentru cazurile de ILD. 

La nivel de CNAS 

Măsuri pe termen scurt  

• Analiza serviciilor de îngrijiri la domiciliu, (așa cum sunt acestea prevăzute în prezent în contractul cadru) 
și definirea de subcategorii de servicii în funcție de gradele și caracteristicile acestora (ex. acute post-
spitalicesti sau servicii de îngrijiri pentru cronici dependenți) și definirea de reglementări diferite pentru 
aceste două categorii de servicii  ”îngrijirile la domiciliu acute post-spitalicești” și ”îngrijirile de lungă 
durată la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente” (categorie de servicii ce aparține îngrijirilor de 
lungă durată), așa cum sunt acestea reglementate la nivel UE și OMS, precum și creșterea procentului din 
bugetul CNAS alocat îngrijirilor de lungă durată. 

În încheiere vă informăm că membrii CDR sunt la dispoziția Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și Protecției 
Sociale, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate – ca grup de suport - pentru a sprijini demersurile acestora în 
reglementarea acestui domeniu atât de necesar societății românești. 

 

Cu stimă, 
Fady Chreih 
Task Force Leader | Grupul de lucru pentru Sănătate 
Coaliția pentru Dezvoltarea României  



 

 

Anexă 

 

ILD ca Program PNRR sub autoritatea MS/MMPS și nu numai a MMPS: Inițierea unui program național pentru 
susținerea serviciilor de îngrijire de lungă durată, servicii integrate medico-sociale destinate persoanelor vârstnice 
sau cu dizabilități 

 

Intervenția este o intervenție matură din mai multe puncte de vedere: 

• există ”know how” instituțional atât la nivelul serviciilor private non profit cât și private pentru profit 
pentru furnizarea acestor tipuri de servicii;  

• MMPS a elaborat grila de evaluare a dependenței persoanei vârstnice încă din 2010, aceasta nefiind încă 
un instrument uzual de lucru (nu se evaluează nevoia pentru că nu au existat servicii și fonduri care să 
acopere aceste nevoi); 

• listele de așteptare la aceste servicii denotă nevoia mare pentru aceste servicii, dar și incapacitatea 
furnizorilor de a le adresa în condițiile lipsei de fonduri. 

 

Obiectiv General: 

Creșterea accesului persoanelor dependente, vulnerabile, la servicii de îngrijiri de lungă durată – servicii integrate 
medico-sociale- la domiciliu. 

 

Obiective Specifice: 

• Dezvoltarea capacității instituționale intersectoriale a MS/ CNAS/ MMPS/ ANMCS/ DSP/ CJAS/ DGASPC/ 
CJ/ APL de a planifica, contracta, monitoriza și evalua servicii integrate medico-sociale de ILD de calitate   

• Definirea de planuri și programe județene pentru servicii integrate (sociale și medicale) pentru îngrijirile 
de lungă durată la domiciliu, care să fie finanțate prin raportare la numărul de beneficiari identificați 
corespunzător la nivel local (evaluare nevoi, creare/dezvoltare furnizori, monitorizare și evaluare servicii 
de către echipe mixte medico-sociale);  

• Dezvoltarea rețelei de servicii de îngrijiri la domiciliu. 

• Dezvoltarea resurselor umane din cadrul echipelor ILD (recrutare, formare, siguranța postului, campanie 
de creștere a stimei pentru serviciile efectuate) 

• Inițierea unui demers legislativ care să legifereze organizarea și finanțarea integrată, sustenabilă 
multianuală a unei rețele de servicii de ILD integrate medico-sociale/ reglementarea serviciilor de îngrijiri 
de lungă durată (servicii mixte medico-sociale finanțate integrat și sustenabil), efectuarea unei analize de 
costuri pe caz, funcție de gradele de dependență a vârstnicilor. 

• Implementarea, monitorizarea și evaluarea implementării acestor planuri județene de servicii 

 

Posibile activități eligibile / recomandate pentru program: 



 

 

• documentarea și promovarea serviciilor ILD 

• activități de consultanță juridică pentru realizarea cadrului legal necesar organizării și finanțării integrate 
a ILD 

• campanii de comunicare pentru promovarea pozitivă a statului de personal îngrijitor “acasă” 

• definirea planurilor județene și a planurilor locale de servicii- evaluarea proactivă a dependenței, definirea 
optimului de servicii la nivel de localitate/ județ, finanțarea , monitorizarea și evaluarea serviciilor ILD 

• identificarea furnizorilor publici și privați (for profit și non profit) care pot acorda servicii pentru 
îndeplinirea nevoilor identificate 

• sprijinirea dezvoltării instituționale a rețelelor de furnizori de servicii ILD 

• sprijinirea furnizorilor ILD de a folosi servicii/ echipamente digitale cu care să sprijine telemonitorizarea 
pacienților asistați la domiciliu 

• sprijinirea instituțională a furnizorilor ILD de a se conecta / a lucra în interdependență cu celelalte instituții 
de resort - cabinete de medicină de familie, ambulatorii, spitale, DGASPC 

 

Instituțiile/ organizațiile beneficiare finale ale intervenției pot fi DSP/ CJAS/ DGASPC/ furnizori publici și privați de 
servicii ILD. 

DSP/CJAS/ DGASPC/ reprezentanți ai beneficiarilor se vor constitui în grupuri de lucru intersectoriale ce vor evalua 
nevoia persoanelor dependente (Grila evaluare nivel dependență din HG 886/2000), defini planurile județene, vor 
cataliza definirea planurilor locale de servicii ILD.  

Serviciile pot fi furnizate prin intermediul furnizorilor publici sau privați acreditați.   

Beneficiarii finali ai proiectului vor fi persoanele vulnerabile aflate din comunitate și care au nevoie de îngrijire de 
lungă durată la domiciliu. 

 

Costurile unitare pe caz de persoană beneficiară de servicii au fost calculate în cadrul modelului pilot de servicii 
de îngrijiri la domiciliu furnizat de Caritas Alba-Iulia din județul Harghita, județ cu o populație de 300.000 persoane, 
dintre care aprox. 16% sunt persoane peste 65 de ani. Totalul cheltuielilor pentru acordarea de îngrijiri celor aprox. 
2.300 beneficiari de diferite grade de dependență în 2020 a ajuns la 12.000.000 lei, costul mediu al serviciului 
lunar/beneficiar fiind de aprox. 450 lei/beneficiar (100 euro/ beneficiar / lună). Aceste costuri includ 60% costuri 
salariale, pe lângă costuri de materiale sanitare, transport, costuri administrative etc. 

 

 

 
 


