MOPACT – Mobilising the Potential of Active Ageing in Europe

Autoritatea contractantă: Comisia Europeană prin Programul Cadru 7
Contract nr. 320333
Instituţia coordonatoare: Universitatea Sheffield, Marea Britanie, http://mopact.group.shef.ac.uk/ .
Perioada de derulare: 2013-2017
INCSMPS este implicat în derularea activităţilor din cadrul WP8 – Social support and long-term care cu
o echipă de cercetători formată din economişti şi sociologi, echipă condusă de dr. Speranţa Pîrciog.
Activităţile din cadrul acestui pachet de lucru sunt coordonate de European Centre for Social Welfare
Policy and Research (Austria).
Proiectul beneficiază de susţinere din partea UEFISCDI pentru suportarea contribuţiei de 25%
din valoarea contractului de cercetare încheiat cu Comisia Europeană, sprijin acordat INCSMPS
în cadrul Programului CAPACITĂŢI - Proiecte de co-finanţare a participării României la PC 7,
contract nr. 216/EU din 30.07.2013.
Obiectivul general al proiectului
Punctul de plecare al temei de cercetare propuse prin proiectul MOPACT l-au constitut obiectivele
ambiţioase stabilite prin strategia EUROPA 2020, dar şi Proiectul „European Innovation Partnership
Pilot Project on Active and Healty Ageing” (EIPAHA).
Proiectul MOPACT îşi propune să furnizeze cunoaşterea şi dovezile practice cu ajutorul cărora Europa
să poată transforma îmbătrânirea într-un câştig pentru dezvoltarea economică şi socială. Pentru
atingerea acestui obiectiv, în cadrul MOPACT se va forma un grup multidisciplinar şi de înaltă calitate
de cercetători care în cadrul unui strâns parteneriat cu toate părţile interesate şi printr-un proces iterativ,
va contribui la dezvoltarea stadiului actual al cunoaşterii şi va furniza previziuni pe baza cărora se vor
dezvolta politicile în domeniu, practicile, serviciile, produsele şi inovaţiile necesare pentru atingerea
obiectivelor EUROPA 2020, în particular a obiectivelor EIPAHA.
Proiectul acoperă următoarele arii tematice:
1. Consecinţe economice ale procesului de îmbătrânire
2. Extinderea vieţii active
3. Sisteme de pensii
4. Sănătate şi bunăstare
5. Biogerontologie
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6. Mediul construit şi mediul tehnologic
7. Suport social şi îngrijire pe termen lung
8. Promovarea cetăţeniei active
Echipa INCSMPS în cadrul proiectului:
Dr. Speranţa Pîrciog – Leader de proiect
Director ştiinţific al INCSMPS, deţine un doctorat în ştiinţe economice. Are o vastă experienţă în
cercetări socio-economice diverse, inclusiv în implementarea de programe cu finanţare europeană.
Dr. Ciucă Vasilica – CS I
Director general al INCSMPS, deţine un doctorat în ştiinţe economice. Domeniile de interes ştiinţific
includ politici ale pieţei muncii şi cercetări privind protecţia socială a diferitelor categorii de persoane.
Drd. Mihaela Ghenţa – CS III
Economist, are experienţă în analiza şi interpretarea datelor socio-economice din diverse domenii de
interes, precum: securitate socială, sărăcie, persoane în dificultate, familie, problematica pieţei muncii
(în special pentru persoanele defavorizate).
Dr. Aniela Matei – CS III
Sociolog, şef al departamentului Politici Sociale, deţine un doctorat în Sociologie şi un master în
Comunicare şi Opinie publică. Are experienţă în metode şi tehnici de analiză socială (cantitative şi
calitative), metodologii de calcul de impact în domeniul politicilor familiale şi pieţei muncii.
Dr. Luise Mladen - CS III
Economist, deţine un doctorat în ştiinţe economice. A absolvit unui program postdoctoral organizat în
cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române realizând
un proiect individual de cercetare ştiinţifică cu tema „Tendinţe ale pieţei muncii din România şi implicaţii
asupra sustenabilităţii sistemului de pensii”
Implicarea INCSMPS în cadrul proiectului:
INCSMPS este implicat în derularea următoarelor activităţi din cadrul WP 8:
1) Clarificarea limitelor conceptuale cu privire la serviciile de îngrijire pe termen lung din perspectiva
noilor state membre (România, Letonia, Bulgaria).
Perioada de derulare: 18 luni (martie 2013-august 2014)
2) Identificarea principalilor factori care determină schimbarea şi inovarea în procesul de furnizare a
serviciilor de îngrijire pe termen lung în noile state membre (România)
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Perioada de derulare: 15 luni (septembrie 2014-decembrie 2015)
3) Dezvoltarea de scenarii în domeniul serviciilor de îngrijire pe termen lung în statele membre UE, cu
integrarea aspectelor referitoare la îmbătrânirea activă. Scenariile dezvoltate vor acoperi următoare
domenii: reducerea sărăciei şi excluziunii sociale pentru familiile care au în îngrijire vârstnici, ocuparea
îngrijitorilor formali şi informali, starea de sănătate şi calitatea vieţii persoanelor vârstnice, posibilităţi de
dezvoltare de servicii integrate sociale, de îngrijire medicală şi pe termen lung, prin integrarea noilor
tehnologii.
Perioada de derulare: 9 luni (septembrie 2015 – mai 2016)
4) Implicarea în activităţile de diseminare a rezultatelor cercetării şi de transfer de cunoştinţe a
rezultatelor la nivel naţional şi european.
Perioada de derulare: pe tot parcursul proiectului
Activităţile derulate în perioada martie 2013 - decembrie 2013
În vederea realizării activităţii 1 din cadrul WP 8, INCSMPS a redactat studiul „Social support and longterm care in Bulgaria, Latvia and Romania”.
În cadrul acestui studiu s-au descris sistemele de îngrijiri pe termen lung împreună cu principalele
caracteristici, cadrul de reglementare şi principalele instituţii implicate în furnizarea de suport social şi
servicii de îngrijire pe termen lung. Studiul este organizat pe cinci capitole:
1.
2.
3.
4.
5.

Guvernare şi finanţare
Nevoi sociale şi grad de acoperire, mix de servicii şi concedii de îngrijire
Stakeholderii din sistemul îngrijirilor pe termen lung
Oportunităţi pentru inovare socială şi îmbătrânire activă
Practici inovative în domeniul serviciilor de îngrijire pe termen lung.

Rezultate preconizate
Contribuţia INCSMPS se va regăsi integrată, alături de cea a celorlalţi parteneri din cadrul acestui
pachet de lucru, în livrabilul cu titlul „An INTERnational STate-of-the-Art Review on social support and
long-term care (INTERSTAR)” ce urmează a se finaliza în trimestrul III al anului 2014.
Activităţile derulate în perioada ianuarie 2014-decembrie 2014
În cursul acestei perioade au fost furnizate input-uri suplimentare pentru punctele 1-5 din livrabilul
aferent primei activităţi a WP 8, respectiv pentru documentul cu tiltul “Social support and long‐term care
in EU care regimes. Framework conditions and initiatives of social innovation in an active ageing
perspective”.
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Punctul 5 din cadrul studiului „Social support and long-term care in Bulgaria, Latvia and Romania”
elaborat de INCSMPS în prima etapă a fost dezvoltat şi descrieri detaliate pentru trei inovaţii sociale în
domeniul îngrijirilor pe termen lung au fost integrate. Cele trei inovaţii sociale reprezintă proiecte cu
impact semnificat la nivelul comunităţilor din România, Bulgaria şi Letonia.
A demarat cea de a doua activitate a WP 8 în care este implicat INCSMPS, activitate în cadrul căreia a
fost dezvoltată şi a început implementarea metodologiei privind identificarea principalilor factori care
determină schimbarea şi inovarea în procesul de furnizare a serviciilor de îngrijire pe termen lung în
noile state membre.
Rezultate obţinute
Contribuţia INCSMPS pentru prima activitate WP 8 se regăseşte integrată, alături de cea a celorlalţi
parteneri din cadrul acestui pachet de lucru, în livrabilul cu titlul „An INTERnational STate-of-the-Art
Review on social support and long-term care (INTERSTAR)”, finalizat în august 2014.
Contribuţia INCSMPS pentru cea de a doua activitate a WP 8 se regăseşte în documentul “Key factors,
barriers, and drivers of social innovation in long-term care: Romania and Bulgaria”, analiză a literaturii
ştiinţifice, finalizată în octombrie 2014.
Rezultate preconizate
În perioada următoare vor fi derulate activităţile agreate în cadrul metodologiei cu privire la identificarea
factorilor care determină schimbarea în serviciile de îngrijire pe termen lung, activităţi ce constau în
realizarea de interviuri şi focus-grup-uri cu stakeholderi relevanţi în domeniu.
Activităţile derulate în perioada ianuarie 2015-decembrie 2015
În cursul anului 2015, INCSMPS a fost implicat alături de ceilalţi parteneri în realizarea celui de al treilea
livrabil din cadrul WP 8, respectiv - „A QUALitative INventory of the key Drivers of social innovation in
the delivery of social support and long-term care (QUALIND)”.
A demarat activitatea finală din cadrul WP8, respectiv activitatea de elaborare a unor scenarii privind
evoluţia serviciilor de îngrijire pe termen lung, la nivel european. Împreună cu ceilalţi parteneri din cadrul
WP8, a fost dezvoltată o metodologie de elaborare a scenariilor de evoluţie a serviciilor de îngrijire pe
termen lung la nivel european şi au fost stabilite tematicile celor 4 Policy Brief-uri (Expanding services,
Integration & coordination, Shifting to community-based care, Creating & improving employment). În
cadrul metodologiei elaborate împreună cu partenerii s-a stabilit că scenariile vor îmbracă forma unor
recomandări de politică în domeniu, recomandări care vizează factorii decizionali la nivel european.
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Rezultate obţinute
A fost elaborat raportul de ţară QUALIND – România, în cadrul căruia sunt prezentate rezultatele
obţinute în urma derulării de interviuri şi focus-grup-uri cu stakeholderii relevanţi din domeniu. Pe baza
metodologiei agreate în cadrul WP8 au fost realizate 2 interviuri cu experţi şi 2 focus-grup-uri, în urma
cărora a fost redactat un raport de cercetare şi au fost făcute recomandări de îmbunătăţire a politicii în
domeniul îngrijirilor pe termen lung. Cercetarea calitativă derulată a avut drept scop identificarea celor
mai urgente inovaţii în domeniul îngrijirilor pe termen lung la nivel naţional, dar şi a măsurilor care
trebuie întreprinse pentru punerea lor în practică. Al treilea obiectiv urmărit în cadrul discuţiilor de grup
şi interviurilor derulate, a fost acela de valida factorii determinanţi ai inovării în procesul de furnizare a
serviciilor de îngrijire pe termen lung, factori identificaţi în etapa anterioară la nivelul întregului consorţiu.
Rezultatele raportului de ţară au fost integrate în Livrabilul 3 din cadrul WP8 - „A QUALitative INventory
of the key Drivers of social innovation in the delivery of social support and long-term care (QUALIND) ”.
Până la predarea livrabilului către coordonator au fost formulate input-uri suplimentare şi clarificări la
solicitarea leaderului de WP.
Rezultate preconizate
În perioada următoare vor fi derulate activităţile agreate în cadrul metodologiei cu privire la elaborarea
unor scenarii privind îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire pe termen lung, la nivel european.
Activităţile derulate în perioada ianuarie 2016-decembrie 2016
În această perioadă INCSMPS a fost implicat în redactarea a două dintre cele patru scenarii privind
evoluţia serviciilor de îngrijire pe termen lung, la nivel european. Tematicile celor două scenarii au fost
dezvoltarea serviciilor de îngrijire pe termen lung şi crearea şi îmbunătăţirea ocupării în sectorul
îngrijirilor pe termen lung.
Rezultate obţinute
Au fost elaborate 2 recomandări de politică în domeniul serviciilor de îngrijire pe termen lung, respectiv:
Mobilising the social innovation potential in long-term care by expanding the provision of services şi
Social innovations facilitating the creation and improvement of employment opportunities in the field of
social support and long-term care (LTC). Contribuţia echipei INCSMPS se regăseşte integrată în
livrabilul 4 din cadrul WP 8 – „A set of future scenarios of social support and long-term care (FUSCEN)”.
Publicaţii: „A comparative approach of long-term care regime in Romania and Bulgaria” în Proceedings
SGEM Social Sciences and Arts, 2016.
Persoană de contact: Mihaela Ghenţa - ghenta@incsmps.ro.
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