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Introducere 

 

România a devenit membru al UE în ianuarie 2007, iar în 2019 era cel mai mare exportator de 
forță de muncă din UE.1 Migrația masivă a cetățenilor de vârstă activă nu numai că a creat 
crize ale forței de muncă în toată țara, ci și a condus la o cerere din ce în ce mai mare de SPC, 
deoarece absența unor îngrijitori potențiali face imposibilă îngrijirea rudelor. În timp ce forța 
de muncă din domeniul serviciilor sociale este mai mică de 1% din forța de muncă totală a 
țării,2 multe femei românce au intrat în rândurile îngrijitorilor nedeclarați din străinătate. În 
aceste condiții, serviciile de îngrijire personală organizate la nivel municipal se văd limitate la 
cele mai vulnerabile grupuri. 

 

 

Factori care stau la baza creșterii și 
dezvoltării domeniului SPC 

 

Se estimează că în România amploarea economiei subterane constituie o treime din PIB.3 

Populația României este în scădere, în 2018 rata natalității fiind de 9,6, iar cea a mortalității 
de 13,5. Speranța de viață la naștere este de 72,3 ani pentru bărbați și 79,2 ani pentru femei.4 
Structura pe vârste este robustă, cu 15,26% din populație având vârste sub 14 ani, 66,89% 
între 15 și 64 de ani și 17,85% peste 65 de ani.5 Rata șomajului este mai mică de 4%. Cu toate 
acestea, rata șomajului în rândul tinerilor este extrem de ridicată, având un procent maxim 
de 16% în cazul femeilor cu vârste sub 20 de ani.6 Acest lucru se poate datora și maternității 
la vârste tinere, în prezent ponderea nașterilor primilor copii la mame cu vârste sub 20 de ani 
fiind de 12,1% în România.7 

Diferența de remunerare între femei și bărbați este destul de redusă, însă în România 
discriminarea femeilor la locul de muncă este destul de ridicată, în special în ceea ce privește 
hărțuirea sexuală și efectele concediului pentru creșterea copilului asupra viitorului 
profesional.8 

Sărăcia și discriminarea populației rome reprezintă probleme majore în România. Strategia 
Națională de Incluziune Socială și Reducere a Sărăciei (2015-2020) identifică familii sărace, 
copii și tineri fără îngrijire părintească, persoane în vârstă dependente care trăiesc singure, 
romi, persoane cu dizabilități, alte grupuri vulnerabile, precum persoane cu dependență, 

 
1 Comisia Europeană (2020). 
2 Federația Angajatorilor Sociali Europeni (2019). 
3 Davidescu/Schneider (2017); Enste (2018). 
4 INS (2019). 
5 Banca Mondială (2019).  
6 OIM (2019). 
7 ACTMedia (2019). 
8 Marica (2015). 
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persoane fără adăpost etc., precum și persoane care trăiesc în zone marginalizate, ca fiind 
cele mai vulnerabile.9 

În 2014, rata de ocupare a forței de muncă din rândul romilor era de 32% în România, în timp 
ce decalajul pe piața forței de muncă între femei de origine romă și ne-romă era de 15%.10 
Femeile sărace sau femeile rome ar putea constitui un grup țintă pentru locuri de muncă care 
cer calificări și abilități mai reduse. Cu toate acestea, sectorul SPC este destul de dificil de 
accesat de către rezidenții din mediul rural. În plus, romii se confruntă cu prejudecăți și 
stereotipuri, fapt care cauzează practici discriminatorii ale angajatorilor.11 

 

 

Definirea și dezvoltarea 
instrumentelor de SPC  

 

Nu există o definiție oficială a SPC. Decizia guvernamentală 539/2005 definește serviciile 
destinate persoanelor și gospodăriilor ca servicii oferite de factori specializați în îngrijire și 
asistență la domiciliu. Legea definește următoarele servicii: îngrijiri și asistență medicală, 
sprijin emoțional și consiliere psihologică, îngrijire paliativă, servicii casnice și servicii de 
transport. 

Serviciile de îngrijire personală sunt incluse în categoria serviciilor sociale. Serviciile sociale 
reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, 
precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de 
dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale 
şi creşterii calităţii vieţii.12 Serviciile sociale sunt servicii de interes general şi se organizează în 
forme/structuri diverse, în funcţie de specificul activităţii/activităţilor derulate şi de nevoile 
particulare ale fiecărei categorii de beneficiari.  

Conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011, serviciile sociale sunt definite ca servicii de 
asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei, servicii de îngrijire 
personală, de recuperare/reabilitare, de inserţie/reinserţie socială etc. Acestea constau din:  

− Servicii cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: destinate copilului, 
persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, locuințe protejate pentru 
persoanele cu dizabilități, centre de zi integrative care oferă terapie ocupațională 
pentru adulții cu dizabilități, adăposturi de noapte pentru adulți, adăposturi de zi și de 
noapte pentru copii, centre maternale destinate cuplurilor mamă-copil, centre de 
primire pentru copiii aflați în suferință, adăposturi pentru victimele violenței în familie 
etc. 

− Servicii care nu includ cazare: centre de zi, organizații care oferă îngrijiri la domiciliu, 
cantine sociale, servicii mobile de alimentație, ambulanțe sociale etc.  

 

 
9 Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din România (2015). 
10 Kahanec (2014). 
11 OSCE (2006). 
12 Vezi art. 27 din Legea 292/2011, Legea Asistenței Sociale. 
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Serviciile sociale sunt oferite: 

− La locul de rezidență a beneficiarului 

− În centre de zi 

− În centre rezidențiale  

− La locul de rezidență a persoanei care oferă serviciile 

− În comunitate 

Persoanele cu dizabilități primesc o indemnizație de invaliditate și un buget lunar 
complementar, calculate pe baza gradului de invaliditate. Acestea reprezintă 60%, 35% și 
respectiv 12% din Indicatorul social de referință. Autoritatea responsabilă cu plățile este 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.13 Persoanele cu dizabilități 
îngrijite în unități rezidențiale publice, asistate de un asistent personal sau care beneficiază 
de servicii de îngrijire la domiciliu oferite de o instituție publică nu primesc aceste 
indemnizații. 

Persoanele care suferă de handicap grav au dreptul la un asistent personal. Acesta poate fi o 
rudă apropiată sau o persoană calificată. În ambele cazuri, asistenții personali sunt considerați 
angajați și sunt plătiți de administrația locală. Suma totală pentru acest drept am distribuit-o 
între bugetul de stat și bugetul local. 

În România, persoanele cu dizabilități pot beneficia de două seturi de drepturi diferite, în 
funcție de cauzele care au generat dizabilitatea: o problemă de sănătate sau un accident de 
muncă.  

În primul caz, persoana este certificată de o comisie de evaluare cu sediul la Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilului și, după eliberarea unui certificat de handicap, poate 
beneficia de diverse forme de drepturi necontributive, dintre care cel mai important este 
asistentul personal. Persoana cu handicap poate alege între un asistent personal angajat de 
administrația locală sau de a primi echivalentul financiar al salariului net al asistentului, sub 
forma unei indemnizații de însoțitor.14 În cel de-al doilea caz, persoana cu handicap se supune 
procedurii de evaluare de către Comisia locală de expertiză medicală și recuperare a 
capacității de muncă, care decide acordarea unei pensii de invaliditate, care este o măsură 
contributivă. Acest statut de pensionar de invaliditate permite accesul la o indemnizație de 
însoțitor, în valoare de 80% din punctul de pensie. 

Prin urmare, trimiterea la indemnizația de însoțitor se face de către diferite structuri 
instituționale, iar suma care va fi primită diferă în funcție de caz. 

Serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoane în vârstă cu dizabilități sau persoane 
dependente includ următoarele tipuri de activități: 

- sprijin acordat pentru desfășurarea activităților obișnuite din viața de zi cu zi, în 
principal: igienă corporale, îmbrăcare și dezbrăcare, hrănire și hidratare, igiena 
excrețiilor, transfer și mobilizare, mișcare în interior, comunicare; 

- activități esențiale din viața de zi cu zi, în principal: prepararea alimentelor, 
cumpărături, activități de menaj și spălătorie, facilitarea călătoriilor în străinătate și 
însoțire, administrarea și gestionarea bunurilor, activități de însoțire și socializare. 

 
13 Vezi: http://anpd.gov.ro/web/comunicat/ (accesat ultima dată pe 20 ianuarie 2020). 
14 Legea 153/2017, coroborată cu Legea 448/2006 și Hotărârea Guvernului 953/2019. 

http://anpd.gov.ro/web/comunicat/
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- servicii de reabilitare și adaptare la mediu: mici aranjamente, reparații și altele 
asemănătoare; 

- alte servicii de recuperare / reabilitare: kinetoterapie, fizioterapie, gimnastică 
medicală, terapie ocupațională, psihoterapie, psihopedagogie, pediatrie, logopedie și 
altele asemănătoare. 

- servicii medicale, sub formă de consultații și îngrijiri medicale la domiciliu sau în centre 
sanitare, consultații și îngrijiri stomatologice, administrarea de medicamente, 
furnizarea de materiale sanitare și dispozitive medicale. 

 

Serviciile de îngrijire medicală la domiciliu sunt finanțate de Casa Națională de Asigurări de 
Sănătate, la recomandarea medicului, timp de până la 90 de zile. Toate persoanele asigurate 
pot beneficia de aceste servicii, până la epuizarea bugetului autorității. În ceea ce privește 
bugetarea, pot exista disparități regionale importante. Serviciile de îngrijire medicală la 
domiciliu finanțate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate sunt exclusiv servicii de 
îngrijire. Asistența și serviciile sociale se referă atât la servicii de îngrijire, cât și la cele non-
îngrijire. 

Serviciile casnice de non-îngrijire, cum ar fi cumpărături, menaj etc. sunt sprijinite de 
autoritățile locale în mod inegal. 

 

 
Peisajul utilizatorilor 

 

Grupurile țintă ale serviciilor sociale sunt următoarele:15  

− copii şi/sau familii 

− persoane cu dizabilităţi 

− persoane vârstnice 

− persoane dependente (bolnavi cronici sau în stadiu terminal) 

− victime ale violenţei în familie 

− persoane fără adăpost 

− persoane cu diferite adicţii (consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, 
jocuri de noroc etc.) 

− victime ale traficului de persoane 

− persoane private de libertate 

− persoane sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate 
aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune 

− persoane cu afecţiuni psihice 

− persoane din comunităţi izolate 

− şomeri de lungă durată  

− aparţinătorii beneficiarilor 

 
15 Vezi: http://www.mmanpis.ro/evaluare-servicii-sociale/ (accesat ultima dată pe 20 ianuarie 2020). 

http://www.mmanpis.ro/evaluare-servicii-sociale/
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Îngrijirea persoanelor care au nevoie de îngrijiri este percepută din punct de vedere cultural 
ca fiind datoria rudelor apropiate (părinți, soți, copii adulți, frați). În plus, prevederile 
referitoare la îngrijirea persoanelor în vârstă includ rudele ca îngrijitori primari, astfel că statul 
intervine numai în situațiile în care acestea nu sunt în măsură să ofere ajutor.16 

Cu toate acestea și având în vedere dinamica migrației, multe persoane nu sunt în măsură să-
și îndeplinească această datorie. România se confruntă cu una dintre cele mai explozive 
creșteri ale populației de peste 65 de ani în rândul statelor membre ale UE, în mare parte 
datorită exodului a 4 milioane de români în vârstă activă, în contextul îmbătrânirii populației 
la nivelul întregii UE.17 Având în vedere distanța de la locul de reședință a îngrijitorul 
preconizat și locul de reședință a persoanei care are nevoie de îngrijiri, se preferă serviciile 
care includ cazare. Acesta se întâmplă și din cauza lipsei disponibilității serviciilor de îngrijire 
la domiciliu în localitățile mai mici. Cu toate acestea, dat fiind că există o preferință puternică 
a beneficiarilor pentru serviciile de îngrijire la domiciliu, situația s-ar putea schimba. 

Aproximativ șase până la șapte la sută din populația vârstnică a României ar avea nevoie de 
servicii de îngrijire la domiciliu, însă doar 0,23% beneficiază efectiv de astfel de servicii.18 
Având în vedere că cererea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu depășește oferta, se 
acordă prioritate nevoilor. În consecință, beneficiarii sunt, în general, persoane în vârstă, care 
suferă de boli cronice sau în stare terminală, fără rude mai tinere care locuiesc în apropiere. 

Indemnizațiile de handicap se adresează persoanelor cu handicap, respectiv părinților 
copiilor cu dizabilități. Asistenții personali ajută persoanele cu handicap grav. Beneficiarii 
obișnuiți ai indemnizațiilor de handicap sunt persoanele cu dizabilități și familiile cu copii cu 
dizabilități. 

Serviciile medicale de îngrijire la domiciliu sunt utilizate de persoane cu probleme de 
sănătate. 

 

 

Finanțarea principalelor instrumente și 
prețuri aferente 

 

Beneficiarii serviciilor sociale furnizate de instituțiile publice plătesc un anumit procent din 
preț, în funcție de veniturile pe care le au. 

Costurile corespunzătoare serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu ar trebui să fie 
suportate de autoritatea națională de sănătate timp de 90 de zile pe an pentru fiecare 
beneficiar. Cu toate acestea, dacă bugetul autorității se epuizează în timp ce serviciile sunt 
încă necesare, furnizorul de servicii ar putea sugera ca beneficiarul să plătească pentru 
continuarea acestora. 

 
16 Chiriacescu, Diana, contribuție la atelierul de lucru, 12.02.2020. 
17 Conform raporturilor media, până la 17% din populația României lucrează în străinătate. Vezi: 
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/romania-prima-dupa-siria-in-topul-migratiei-575743 (accesat ultima dată pe 
20 ianuarie 2020). Vezi și: Vladu (2018). 
18 Conform raporturilor media, 20% din populația vârstnică necesită îngrijiri la domiciliu, dar numai 1% din nevoi sunt 
satisfăcute. Vezi: https://stirileprotv.ro/stiri/sanatate/asistenta-medicala-la-domiciliu-ar-trebui-sa-fie-gratuita-dar-nu-sunt-
fonduri-suficiente-cat-plateste-pe-zi-un-batran.html (accesat ultima dată pe 20 ianuarie 2020). 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/romania-prima-dupa-siria-in-topul-migratiei-575743
https://stirileprotv.ro/stiri/sanatate/asistenta-medicala-la-domiciliu-ar-trebui-sa-fie-gratuita-dar-nu-sunt-fonduri-suficiente-cat-plateste-pe-zi-un-batran.html
https://stirileprotv.ro/stiri/sanatate/asistenta-medicala-la-domiciliu-ar-trebui-sa-fie-gratuita-dar-nu-sunt-fonduri-suficiente-cat-plateste-pe-zi-un-batran.html
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Costurile corespunzătoare asistenților personali sunt suportate de stat, deși aceștia sunt 
angajați de către administrațiile locale, care primesc acest buget de la autoritățile naționale 
și-l realocă.  

În cazul persoanelor cu dizabilități, autoritățile locale pot furniza servicii în natură, în forma 
unui asistent personal sau pot oferi o indemnizație de îngrijire. În martie 2020, valoarea 
acestei indemnizații de însoțitor era de 1346 RON, aprox. 275 de euro.19 În caz de invaliditate, 
autoritățile locale oferă doar indemnizație. În decembrie 2019, această indemnizație era de 
1012 RON, aprox. 207 euro. În prezent, o persoană cu dizabilități poate cumula drepturi de 
invaliditate cu o pensie de invaliditate.20 

Deși descentralizarea sectorului serviciilor sociale a progresat, este încă departe de a fi 
completă. Legea bugetului de stat (emisă în fiecare an) include, în anexa 4, dispoziții privind 
finanțarea unor tipuri de servicii specifice care trebuie gestionate la nivel de 
județ/departament: servicii de protecție a copilului și îngrijiri instituționalizate pentru 
persoane cu dizabilități.  

Anexa 5 la Legea bugetului de stat conține dispoziții referitoare la serviciile finanțate la nivel 
local (municipalități). La acest nivel, în afară de asistenții personali, nu există niciun buget 
dedicat serviciilor sociale în sate sau comune, chiar dacă multe servicii sunt oferite la acest 
nivel. Deși anexa 4 prevede astfel pentru cele 17.000 de persoane cu dizabilități aflate în 
centre și instituții rezidențiale, serviciile sociale oferite în comunități pentru întreaga 
populație cu dizabilități (aproximativ 800.000 de persoane) nu sunt luate în considerare în 
structura bugetului de stat. Astfel, administrațiile locale trebuie să utilizeze exclusiv bugetele 
locale pentru a acoperi costurile corespunzătoare serviciilor comunitare.21 

 

 
Aranjamente de muncă 

 

Registrul electronic unic al ministerului publică periodic Lista furnizorilor de servicii sociale 
acreditați, pe care la data de 27 februarie 2020 erau enumerați 283 de furnizori de servicii de 
îngrijire la domiciliu. Aceste tipuri de servicii sunt furnizate în principal de furnizorii privați de 
servicii din zonele urbane. Cu toate acestea, există disparități regionale considerabile: în 
anumite regiuni sunt înregistrați peste 30 de furnizori de servicii, în timp ce în alte regiuni 
doar unul singur.  

În ceea ce privește furnizorii de servicii publici și privați, prevalează ocuparea intermediată a 
forței de muncă. Asistenții personal sunt în multe cazuri persoane care desfășoară activități 
independente. Dat fiind că cererea de servicii la domiciliu ar trebui să fie comparabilă în toată 
țara, datele sugerează în continuare o incidență ridicată a ocupării forței de muncă 

 
19 Legea 153/2017 coroborată cu Legea 448/2006 și Hotărârea Guvernului 953/2019. 
20 Chiriacescu, Diana, comentariu la atelierul de lucru, 12.02.2020. 
21 Chiriacescu (2020): Finanțarea publică a serviciilor sociale și achiziția publică a serviciilor furnizate de ONG în România. 
Prezentare la atelierul de lucru, 12.02.2020. 
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nedeclarate. Acest lucru este agravat în plus și de costurile ridicate ale angajării formale 
directe, care este rară.22 

 

 

Peisajul intermediarilor și 
managementul calității 

 

Serviciile sociale pot fi oferite de: 

− Furnizorii publici de servicii sociale, cum ar fi organizațiile specializate care 
funcționează în cadrul autorităților locale, ale autorităților centrale sau ale instituțiilor 
publice de sănătate, educație sau alte instituții publice care au dezvoltat servicii 
sociale integrate la nivel de comunitate. 

− Furnizori privați de servicii sociale, cum ar fi ONG-uri, asociații religioase autorizate de 
lege sau prestatori de servicii individuali autorizați de lege. 

− Filialele locale ale fundațiilor și asociațiilor internaționale autorizate de lege. 

− Factorii economiei sociale autorizați de lege. 
 

În România există două dezechilibre cruciale care afectează sectoarele asociate cu SPC. În 
primul rând, repartizarea geografică neuniformă a furnizorilor, cu prea puțini factori în sudul 
și extremitatea nordică a țării. În al doilea rând, până în 2019, numărul furnizorilor de servicii 
sociale publice și private a fost aproape egal.  

Cu toate acestea, situația s-a schimbat în 2020 din cauza scăderii furnizorilor publici acreditați 
din mediul rural: În prezent, 70% dintre furnizori sunt privați, iar 30% publici.23 În ceea ce 
privește numărul general de servicii sociale furnizate clienților din România, 55% din aceste 
servicii sunt acoperite de furnizori publici, iar 45% de furnizori privați.  

Numărul total de furnizori de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele în vârstă și 
pentru persoanele cu dizabilități24 acreditați era de 283 în martie 2020. 24,30%, adică 69 
furnizori de servicii erau publici și 75,61%, adică 214 furnizori de servicii erau organizații 
private. Furnizorii privați constau în majoritate din ONG-uri și furnizori afiliați bisericii, în timp 
ce procentul serviciilor cu scop lucrativ din numărul total de furnizori rămâne foarte mic în 
România (7 servicii SPC în total, adică 2,4 la sută).25  

Serviciile de îngrijire pentru persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități și persoanele 
dependente sunt reglementate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și sunt supuse unor 
standarde de calitate specifice. 

Există instituții care oferă servicii de îngrijire la domiciliu în mod direct, dar și agenți și 
platforme de internet care conectează furnizorii de servicii individuale cu beneficiarii 

 
22 Chiriacescu, Diana, comentariu la atelierul de lucru, 12.02.2020 
23 Ministerul Muncii și Protecției Sociale din România (2020). 
24 Denumirea acestor servicii în Registrul Național din România (Nomenclator) este “Servicii de îngrijire la domiciliu pentru 
persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență”. 
25 Ministerul Muncii și Protecției Sociale din România (2020). 



 

 8 

individuali. De obicei, agențiile creează pachete de servicii pentru care beneficiarii plătesc o 
anumită taxă de intermediere. 

Asistenții personali angajați de administrațiile locale primesc un număr limitat de ore de 
instruire obligatorie, furnizată de angajatori.26 

Cursurile de calificare pot fi oferite de instituții publice, cum ar fi guvernele locale sau ONG-
uri, ca de ex. Caritas. Cursurile au fost dezvoltate în conformitate cu cerințele la nivelul UE și 
constau dintr-un program de 360 de ore împărțit în 120 de ore de pregătire teoretică și 240 
de pregătire practică. Participanții trebuie să plătească o taxă de participare, care nu este 
ridicată și poate fi plătită și în rate. Cu toate acestea, finalizarea învățământului gimnazial 
(adică 8 clase) este o condiție prealabilă, pe care anumite grupuri țintă posibile, ca de exemplu 
tinerele de etnie romă, nu sunt susceptibile să o îndeplinească. Participanții cu succes obțin 
un certificat valabil în toate țările din UE. 

 

 

Peisajul angajaților și gradul de 
profesionalizare 

 

În general, angajații din serviciile de îngrijire la domiciliu sunt femei de vârstă medie, care au 
o calificare prealabilă în domeniul asistenței medicale sau care au urmat un curs de calificare 
pentru furnizorii de servicii de îngrijire la domiciliu înainte de angajare.  

Există mai multe aspecte care trebuie îmbunătățite în continuare în ceea ce privește condițiile 
de muncă ale asistenților personali: lipsa asigurărilor pentru concediu medical, absența unei 
plăți exacte, precum și faptul că îngrijirea este finanțată doar pentru opt ore pe zi. 

În ceea ce privește munca nedeclarată, serviciile de îngrijire la domiciliu sunt furnizate și de 
femei de vârstă mijlocie, de la care se așteaptă să aibă grijă de clienții la fel ca de o rudă. În 
plus, se poate observa îmbătrânirea lucrătorilor casnici implicați în SPC.27 

Pe platformele de internet se pot observa un număr tot mai mare de solicitanți de locuri de 
muncă în sectorul de îngrijire la domiciliu, femei cu vârste cuprinse între 50 și 60 de ani, care 
oferă referințe din străinătate. Deoarece femeile mai tinere cu aceleași abilități tind să caute 
locuri de muncă în străinătate, pare să aibă loc o circulație a competențelor. 

Asociația Habilitas este pe punctul de a dezvolta un profil profesional al lucrătorilor din 
domeniul SPC în cadrul proiectului UE Tenderness for Life.28 

 

 

 

 

 
26 Legea 448/2006, art. 38. 
27 Chiriacescu, Diana, workshop comment, 12.02.2020. 
28 Vezi: https://www.habilitas.ro/index.php/ro/tenderness-for-life-t4l/ (accesat ultima dată pe 20 ianuarie 2020). 

https://www.habilitas.ro/index.php/ro/tenderness-for-life-t4l/
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Salarizare 

 

Furnizorii de îngrijiri lucrează de obicei pentru salarii apropiate de cel minim, deoarece 
salariile lor sunt calculate pe baza salariilor pentru asistenții personali. Aceștia sunt 
considerați ca angajați de nivel inferior în sectorul public și câștigă salarii între 1.900 și 2.251 
RON venit lunar brut, în funcție de vechime.29 Salariul minim în 2019 era de 2080 RON (446 
de euro). 

 

 
Dialogul social în domeniul SPC 

Principalii parteneri de dialog sunt:  

− Dizabnet, o rețea de prestatori de servicii în domeniul dizabilităţii, înființată cu 
sprijinul asociațiilor EASPD (Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru 
Persoane cu Dizabilități) și Handicap International.  
Membri: 69 ONG-uri și 14 instituții publice 

− SenioriNet,  o rețea informală de furnizori de servicii de îngrijire la domiciliu a 
persoanelor vârstnice, înființată din inițiativa Caritas, asociației 4change, fundației 
Crucea Alb-Galbenă (cu sprijinul Belgiei), Asociației de Ajutor Mutual București 
(ADAM), 

asociației Habilitas.  
Membri: 54 ONG-uri și instituții publice 

- FONSS – Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, o rețea 
națională alcătuită din 37 de furnizori de servicii sociale, al cărui scop principal este 
îmbunătățirea sistemelor de reglementare a serviciilor sociale, 

− FDSC – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, care oferă oportunități de 
formare și relaționare, precum și acces la resurse financiare pentru dezvoltarea 
instituțională. 

Cele două sindicate principale (federațiile PUBLISIND și PRO.ASIST) reprezintă doar angajații 
din sectoarele publice, nu și pe cei din ONG-uri și alte sectoare private. Există, de asemenea, 
o uniune de asistenți personali, precum și federația sindicală ALFA. 

Angajatorii sunt reprezentați de Confederația Patronală Concordia. În timp ce legea permite 
oricărui angajator să înființeze sau să se alăture unei organizații patronale, există un prag în 
ceea ce privește membrii pentru ca o federație a organizațiilor patronale să poată negocia cu 
sindicatele. Din păcate, multe organizații patronale nu au un număr suficient de membri 
pentru a depăși acest prag. Din acest punct de vedere, sectorul serviciilor sociale întâmpină 
dificultăți semnificative pentru a se organiza în sindicate sau organizații patronale. 

În România nu există subsectoare de SPC. Lipsa negocierii colective la nivel sectorial are ca 
rezultat absența contractelor sectoriale, a concediilor plătite sau a altor prestații sociale. 

 
29 Vezi: http://www.jurnal-social.ro/asistentul-personal-angajare-salariu-concediu-de-odihna-incetarea-contrac 
tului-de-munca/ (accesat ultima dată pe 20 ianuarie 2020). 

http://www.jurnal-social.ro/asistentul-personal-angajare-salariu-concediu-de-odihna-incetarea-contractului-de-munca/
http://www.jurnal-social.ro/asistentul-personal-angajare-salariu-concediu-de-odihna-incetarea-contractului-de-munca/
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Procesul politic 

 

În România, în 2015 doar 15% din PIB a fost dedicat protecției sociale, comparativ cu media 
UE de 28%. Cota alocată serviciilor sociale în cadrul componentei de asistență socială 
necontributivă este de 0,6% din PIB, comparativ cu media UE de 2,27 la sută. 

În general, în sistemul românesc se observă tendința de a accentua excesiv protecția socială 
pasivă (sub formă de prestații), în detrimentul protecției sociale active (servicii). Acest 
dezechilibru a crescut de-a lungul anilor.30 

Serviciile sociale sunt supravegheate la nivel central de Ministerul Muncii, Familiei și 
Protecției Sociale și sunt furnizate la nivelul administrației locale.  

Asistenții personali sunt considerați furnizori de servicii sociale, prin urmare sunt supervizați 
de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. 

Serviciile de îngrijire medicală la domiciliu sunt supravegheate de Casa Națională de Sănătate 
și sunt furnizate de sucursalele regionale ale acestei instituții.  

O problemă crucială în România este lipsa sau insuficiența informațiilor. Dincolo de lipsa 
completă de statistici cu privire la beneficiari și nevoi, beneficiarii își dau seama adesea că nu 
cunosc existența sau disponibilitatea serviciilor, precum și procedurile necesare pentru a le 
obține. În paralel, autoritățile publice, în special cele de la nivel local, sunt adesea incapabile 
să furnizeze informații cuprinzătoare, întrucât nu au o cartografiere exactă a furnizorilor de 
servicii existente, cunoscând numai anumite organizații acreditate. În plus, nu există niciun 
registru al furnizorilor neacreditați. 

Banca Mondială coordonează în prezent asistența tehnică oferită Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale, legată de elaborarea strategiei naționale pentru persoanele cu dizabilități. 
Procesul include colectarea extinsă de date la nivel național, cu privire la formele și eficiența 
beneficiilor pentru persoanele cu dizabilități. Această cercetare va include sondaje 
participative în rândul populației. 

 

 
Aspecte comune în diferite țări 

 

Domeniul de aplicare a politicilor de bunăstare românești este destul de limitat, regimul de 
bunăstare putând fi descris ca „familialism implicit.”31 

 

 

 

 
30 Analiza datelor oficiale furnizate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, FONSS 2020. 
31 Mureşan/Hărăguş (2015). 
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Instrumente anterioare 

 

În aprilie 2016 a existat o inițiativă legislativă a unui parlamentar liberal privind introducerea 
unui sistem de bonuri de servicii pe baza modelului belgian.32 Cu toate acestea, inițiativa a 
avut ca obiectiv principal reducerea muncii nedeclarate și nu a abordat probleme de 
profesionalizare. Nu a primit sprijin politic și de atunci nu a mai fost readusă în discuție. 

 

În plus, rezistența față de tichete a persoanelor cu dizabilități și a familiile acestora rămâne 
foarte mare, cu argumente puternice și valabile, referindu-se la lipsa posibilității de a alege 
serviciile, lipsa disponibilității mapării, dezangajarea anticipată a statului și altele.33  

O rețea de furnizori privați de asistență, organizații profesionale și civice non-profit au lansat 
în 2018 o inițiativă cu sprijinul ambasadelor belgiene și franceze pentru a promova stimularea 
unor măsuri de politică juridică și financiară care ar permite dezvoltarea de servicii de îngrijire 
pe termen lung accesibile pentru persoanele vârstnice.34 

 

 
Practici promițătoare 

 

A fost creat un cadru legal, astfel încât persoanele care lucrează cu normă întreagă și care au 
grijă de rude în vârstă să poată lucra cu jumătate de normă, primind însă salariul complet. 
Diferența de venit ar trebui să fie suportată de autoritățile locale. Cu toate acestea, datorită 
lipsei de detalii legale și a lipsei bugetelor la nivel local, până în prezent legea nu a fost 
implementată.35 

În unele municipalități, administrația locală a introdus tichete sociale. Acestea sunt adresate 
locuitorilor nevoiași și pot fi utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare de bază în 
supermarketuri care au încheiat parteneriate cu administrația locală.36 

 

 

 

 

 

 
32 Cristian (2016). 
33 Chiriacescu, Diana, comentariu scris, 27.02.2020. 
34 Vladu, Cristina: Starea actuală de îngrijire pe termen lung în România și proiecții pentru viitor. Raportul mesei rotunde 
Bucureşti, 13.11.2018. 
35 Vezi: https://www.avocatnet.ro/articol_50281/Asistent-personal-2019-Cei-ce-au-in-grijă-un-bătran-pot-lucra-cu-
jumătate-de-normă-dar-să-primească-salariu-intreg.html (accesat ultima dată pe 20 ianuarie 2020). 
36 Vezi: https://primariaclujnapoca.ro/social/tichete-sociale-pentru-alimente/ (accesat ultima dată pe 20 ianuarie 2020). 

https://www.avocatnet.ro/articol_50281/Asistent-personal-2019-Cei-ce-au-in-grijă-un-bătran-pot-lucra-cu-jumătate-de-normă-dar-să-primească-salariu-intreg.html
https://www.avocatnet.ro/articol_50281/Asistent-personal-2019-Cei-ce-au-in-grijă-un-bătran-pot-lucra-cu-jumătate-de-normă-dar-să-primească-salariu-intreg.html
https://primariaclujnapoca.ro/social/tichete-sociale-pentru-alimente/
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