
 
 

 

      

 

 

Raport Activitate F.F.I.T.L. 

Nr.010/07.02.2022 

În atenția tuturor furnizorilor de servicii de îngrijire pe termen lung: 

Federatia Furnizorilor de Îngrijire pe Termen Lung (F.F.I.T.L.) s-a infiintat in 2020 cu scopul de a 

reprezenta interesele furnizorilor de servicii de îngrijire pe termen lung din România în relația cu 

autoritățile statului român și de a ajuta dezvoltarea acestui domeniu de interes public. 

De doi ani trecem prin momente unice si provocatoare pentru domeniul nostru de activitate, iar 

singurul mod prin care putem să depășim aceste vremuri este unitatea și colaborarea. 

Încă de la momentul luării deciziei de a ne înființa am urmărit sa fim percepuți ca reprezentanții 

unei industrii sau al unui sector important al economiei si societății românești si totodata ca 

organism intermediar între furnizorii de servicii sociale și autoritățile statului român. De ce 

”industrie” ? Pentru ca sectorul nostru de activitate este atat furnizor de servicii sociale cât și o 

industrie in dezvoltare, iar statul român va trebui sa recunoasca acest lucru. 

Rolul nostru este să facilităm accesul membrilor noștri în timp real la informațiile importante care 

să îi ajute în eficientizarea si dezvoltarea activității lor de îngrijire din România. F.F.I.T.L. 

intenționează sa devină atât reprezentant al membrilor săi cât si un garant al unor parteneriate 

solide cu diverși furnizori de servicii si produse, pentru a genera și un avantaj economic membrilor 

săi. 

Datorita acestei cumplite crize sanitare, de 2 ani putem spune ca inca suntem la început de drum, 

asa cum se spune ”viitorul este permanent in construcție„ iar noi dorim sa dăm contur acestui 

viitor. Este momentul ca reprezentanții acestui sector economic-social să poată activa și funcționa 

în siguranță, feriți de concurență neloială, tratamente abuzive din partea autorităților de control și 

cu reprezentare la nivel înalt. 

După cum ați fost informați prin Circulare sau Comunicate din partea diverselor autoritați centrale 

sau regionale, statul român a luat o serie de măsuri care sa vină în ajutorul furnizorilor de servicii 

sociale pentru vârstnici. În realitate, autoritățile nu au o imagine clară despre nevoia de susținere a 

furnizorilor din teritoriu, în special in contextul actualei crize epidemiologice. În acest sens 

F.F.I.T.L. a intreprins toate demersurile ca sa își consolideze pozitia de partener de dialog cu 

autoritațile române prin furnizarea informatiilor clare si transparente privind necesitatea adoptării 

unor măsuri de ajutorare a furnizorilor de servicii sociale pentru vârstnicii din România.  

Din activitatea noastra depusa pentru membrii nostri va detaliem pe scurt mai jos: 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Desi a fost un an cu restrictii datorate crizei COVID am reusit sa avem 4 intalniri regionale cu 

mebrii si viitori membrii am F.F.I.T.L prin care am incercat sa identificam nevoile de sustinere ale 

furnizorilor de servicii de ingrijire din tara. 

Am facut parte din comisia consultativa pentru redactarea Manualului de bune practici pentru 

ingrijirea la domiciliu, initiativa a Mitropolia Bisericii Ortodoxe a Moldovei si Bucovinei. 

În luna Iunie 2021 am fost invitați de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin domnul Scretar 

de Stat Peter Makkai sa facem parte din grupul de lucru pentru amendarea unor acte normative din 

domeniul aistenței sociale, pentru inceput Legea 292/2011 – Legea Asistenței Sociale, la care am 

participat cu propuneri pertinente legate de ingrijirea varstnicilor si nu numai. Este un prim pas 

extrem de important în activitatea noastră și confirmă faptul că statul român are nevoie de 

parteneri de dialog activi, practicieni din domenii ca al nostru. La aceasta data se asteapta ca Legea 

292 cu propunerile facute sa intre in transparenta decizionala. 

Din Septembrie 2021 suntem membri cu drepturi depline in cadrul forului european al institutiilor 

de ingrijire - European Ageing Network. 

In Septembrie 2021 odata cu anuntarea cresterii costului la energie, F.F.I.T.L. a luat pozitie 

inaintand o Scrisoare Deschisa catre Ministerul Muncii, Ministerul Energiei si Cabinetul Primului 

Ministru al Roamaniei prin care trageam un semnal de alarma legat de viitorul incert al furnizorilor 

de servicii sociale in contextul previzionatelor scumpiri. Pe langa aceasta am dus o munca intensa 

de a ne intalni cu reprezentanti ai statului si de a media aceasta preconizata criza. 

In urma acestor demersuri am reusit sa obtinem includerea furnizorilor de servicii sociale de stat si 

privati in OUG 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare/plafonare al costului 

pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022. 

Vom continua si in 2022 sa devenim din ce in ce mai prezenti in relatiile cu autoritațile statului 

român si sa reprezentam interesele tuturor mebriilor nostri. 

În speranța că vă veți alătura F.F.I.T.L. vă mulțumim și vă invităm să ne trimiteți pe email orice 

problemă cu care vă confruntați în activitatea dumneavoastră pentru a încerca să gasim cea mai 

bună soluție. 

Website-ul (temporar) este www.furnizoriingrijire.ro. 

Adresa de email la care ne puteti scrie este: fedingrijiretermenlung@gmail.com  

 

F.F.I.T.L., prin, 

Director Executiv 

Alexandru Gerard Pavel 
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