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ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE
1 octombrie 2017
“Categoria +60 contează!”
“Un pas spre viitor: încurajarea talentelor,a contribuțiilor și a participării persoanelor
vârstnice în societate”

Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice este o zi specială în întreaga lume şi
este sărbătorită în data de 1 octombrie a fiecarui an şi ne reaminteşte cât de valoroşi sunt oamenii,
indiferent de vârsta lor.
Sloganul acestei campanii este “Categoria +60 contează!”,iar tema este „Pași spre viitor:
încurajarea talentelor, a contribuțiilor și a participării persoanelor vârstnice în societate”.
Sărbătoarea vârstnicilor a fost instituită în decembrie 1990 de Adunarea Generală a Organizației
Națiunilor Unite, în baza Rezoluției nr. 45/106. În domeniul protecţiei sociale a populaţiei, Consiliul
Europei a adoptat, la 3 mai 1996, Carta Socială Europeană, care vizează dreptul la protecţia sănătăţii, la
securitatea socială şi medicală, cât şi dreptul de a beneficia de servicii sociale. Carta a fost semnată de
România la 15 mai 1997 şi a fost ratificată prin legea nr. 74/1999. Astfel, a fost adoptată Legea nr.
17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice. Sunt considerate persoane vârstnice, în sensul
legii, persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege.
Uniunea Europeană se confruntă cu un fenomen accentuat de îmbătrânire a populaţiei. Conform
ultimelor previziuni ale Eurostat, publicate în 2008, până în 2060 în Uniunea Europeană vor fi numai două
persoane de vârstă activă (între 15 şi 64 ani) pentru fiecare persoană de peste 65 de ani, în comparaţie cu
raportul actual de patru la unu. Această tendinţă se aşteaptă să atingă punctul culminant între anii 2015 şi
2035, când grupul numeros al generaţiei "baby boom" va fi la vârsta pensionării. Această schimbare poate
fi pusă pe seama efectului combinat al ratei scăzute a natalităţii şi al creşterii speranţei de viaţă. Începând
cu anul 1960, speranţa de viaţă a crescut cu opt ani, iar prognozele demografice pe următorii patruzeci de
ani anticipează creşterea speranţei de viaţă cu încă cinci ani. De reţinut faptul că în anul 2030 se estimează
că populaţia cu vârsta peste 60 de ani va număra 1,4 miliarde de persoane.
Scopul campaniei este favorizarea și extinderea contribuției efective a vârstnicilor la nivelul
familiei, al comunității și societății, în general, în concordanță cu nevoile, preferințele și drepturile
lor fundamentale.
La nivel mondial ritmul de creștere al populației vârstnice, raportat la populația totală este mai
susținut, unul din factorii favorizanți constituindu-l mărirea substanțială la nivel global a speranței de
viață, de la 62,4 ani (între 1980-1985), la 75,9 ani (între 2045 și 2050).
Durata medie de viaţă în România a înregistrat o creştere constantă în ultimii 30 de ani. Astfel,
dacă în perioada 1970 – 1972 durata medie de viaţă era de 68,58 de ani, în perioada 2000 – 2002 aceasta
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ajungea la 71,18 ani, iar în perioada 2002-2004 era de 74,78 de ani. La sexul masculin se înregistrează în
perioada 2011-2013 o durată medie de viaţă de 70,7 ani, iar la sexul feminin 77,86 ani, faţă de 75,47 ani.
Astfel, speranţa de viaţă este scăzută la sexul masculin în toate judeţele, cele mai scăzute niveluri, valori
de sub 70 de ani, înregistrându-se în Satu Mare, Giurgiu, Ialomiţa, Călăraşi, Tulcea, Brăila şi Botoşani.
Pentru judetul Hunedoara , datele statistice privind ponderea populatiei pe grupe de varste si zone :
Anul 2016
TOTAL
0-14 ani
15-59 ani
60 si peste

Jud.
HUNEDOARA
467,675
58,906
298,443
110,326

MASCULIN
228,267
30,205
151,460
46,594

FEMININ
239,408
28,701
146,975
63,732

URBAN
36,826
46,758
237,606
79,462

RURAL
103,849
12,148
60,837
30,864

Compartimentul Evaluarea, Promovarea Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate din cadrul Directiei de
Sanatate Publica a jud. Hunedoara v-a desfăşura campaniile„Ziua Internationala a Persoanelor
Varstnice” si „Ziua Mondiala a Inimii” în urmatoarele zile:
27.09.2017 ora 10ºº la C.A.R.P.”SPERANTA”Hunedoara, unde se va măsura tensiunea arterială
persoanelor care doresc , se va face prezentare ppt. şi se vor distribui materiale Informativ –
Educative.
 05.10.2017 ora 10ºº la C.A.R.P. Deva ,in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean si Liceul de
Arte „Sigismund Toduta ” Deva;unde se va masura tensiunea se vor imparti materiale informative iar
elevii vor prezenta un scurt omagiu persoanelor prezente .
Vă invităm deci stimaţi prieteni şi parteneri din media să vă alăturaţi nouă in campaniile desfasurate.
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