
Planul naţional de lucru pentru Anul  European al Îmbătrânirii Active 
şi al Solidarităţii între Generaţii

 

Nr. 
crt

Activitate Termen

1 Introducerea pe web-ul MMFPS www.mmuncii.ro a unei rubrici 
privind Anul European al Îmbătrânirii Active şi al Solidarităţii între 
Generaţii 2012 (AEIA 2012)

Decembrie 2011

2 Desemnarea unor ambasadori naţionali ai AEIA 2012 Decembrie 2011
3 Conferinţa naţională de lansare a Anului European al Îmbătrânirii 

Active şi al Solidarităţii între Generaţii 
Ianuarie 2012

4 Atelier de lucru tematic (workshop) destinat constituirii unui forum 
cetăţenesc pentru a dezbate probleme vârstnicilor (ex. organizaţie 
umbrelă, implicarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice 
etc.)

Februarie 2012

5 Atelier de lucru tematic (workshop) destinat dezbaterii Planului de 
acţiune privind îmbatrânirea activă adoptat la Madrid în 2002 

Septembrie 2012

6 Acordarea Premiului naţional anual  pentru promovarea îmbătrânirii 
active

Octombrie 2012

7 Conferinţa naţională de încheiere a Anului European al Îmbătrânirii 
Active şi al Solidarităţii între Generaţii 

Noiembrie 2012

8 Promovarea, la nivel local, a activităţilor AEIA 2012, prin iniţierea, 
în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, cu 
organizaţii reprezentative ale persoanelor vârstnice şi cu 
reprezentanţii ONG, de workshopuri şi seminarii locale privind teme 
de interes precum: menţinerea persoanelor vârstnice pe piaţa muncii, 
dezvoltarea unei vieţi sănătoase, crearea şi identificarea 
posibilităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii

Pe tot  parcursul 
anului 2012

9 Organizarea de activităţi sportive şi de voluntariat la care să 
participe, în contextul promovării şi dezvoltării solidarităţii între 
generaţii, atât persoane vârstnice, cât şi tineri

Pe tot  parcursul 
anului 2012

10 Îmbunătăţirea dialogului şi a colaborării privind această tematică cu 
celelate instituţii cu competenţe în domeniul îmbătrânirii active şi al 
solidarităţii între generaţii, precum Ministerul Sănătăţii, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Ministerului Administraţiei şi Internelor

Pe tot  parcursul 
anului 2012

11 Organizarea unui eveniment dedicat acestui an, cu participarea 
europarlamentarilor români 

Anul 2012

http://www.mmuncii.ro/

