Stadiul implementării măsurilor
incluse în Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor
perioada de raportare octombrie -semestrul I 2017

Nr.
crt.

Măsură de simplificare

Descriere măsură

Instituții
responsabile

Termen
estimat

B1. Măsuri de simplificare cu caracter general

1.

Consolidarea cadrului și
facilităților pentru
plata electronică în
cadrul serviciilor
publice
(măsura 5 plan inițial)

-Completarea
cadrului
legal
existent1 pentru a putea permite
contribuabililor și alte modalități
de plată în concordanță cu
tehnologiile actuale (spre ex.
plata cu telefonul mobil)
-Operaționalizare (plata taxelor
și impozitelor online care nu se
suprapun cu alte sisteme și,
ulterior, în cadrul unităților
teritoriale ale Trezoreriei, prin
terminale POS, pentru plata cu
cardul la ghișeu, terminale POS

1. Stadiu (în curs de
realizare/realizat
/nerealizat,
nedemarat/întârziat)
2. Detalierea activităților
realizate
3. Buget/Sursă de
finanțare

Observații/
Propuneri de
măsuri corective

2017
MFP
2017-2020

1

Prin OUG nr. 62/ 2014 pentru completarea OUG nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria statului a fost creat cadrul legal pentru a permite contribuabililor să plătească taxele şi
impozitele cu cardul direct în conturile Trezoreriei, fără costuri suplimentare pentru cetățean sau pentru instituțiile publice.

1

2

Modernizarea
procedurilor și
instrumentelor
destinate cetățenilor
pentru înregistrarea și
achitarea obligațiilor
fiscale prin constituirea
și publicarea registrului
electronic al
impozitelor, taxelor
locale și altor
contribuții
(măsura 10 plan inițial)

mobile
pentru
agenții
de
circulație etc.)
Centralizarea într-un Registru
electronic a tuturor tipurilor de
taxe și impozite care sunt
stabilite prin legi și alte acte
administrative de la nivel central
sau local și sunt percepute
contribuabililor de către cele
3228 organe fiscale de la nivel
local, precum și alte instituții/
autorități publice.
Registrul va conține informații
despre: tipul impozitului/taxei;
denumirea
impozitului/taxei;
cadrul legal prin care a fost
stabilit; niveluri, limite admise,
cuantumuri și/sau modalități de
calcul; autoritățile publice care
impun taxa, actul normativ care
stabilește valoarea efectivă a
impozitului/taxei la nivel local,
tipuri
de
contribuabili,
modalități de plată etc.
Registrul
electronic
al
impozitelor și taxelor locale va fi
publicat pe site-urile MFP și
MDRAPFE,
informațiile
fiind
disponibile
tuturor
contribuabililor/
Implementarea
măsurii
va
presupune următoarele etape:
Analiza:
-stabilirea tipurilor de taxe și

MFP
MDRAPFE

2017

2

4

NU
Scurtarea /reducerea
perioadei de obținere
de către cetățeni a
documentelor/informați
ilor și de efectuare a
plăților în relația cu
administrația publică
(măsura 19 plan inițial)

impozite locale
-stabilirea
modalității
de
colectare
și
actualizare
a
informațiilor
-stabilirea structurii de date și
modalității de publicare – Trim. I
2017
Revizie structură date – Trim.IIIII 2017
Dezvoltare registru - Trim.II-III
2017
Elaborare act normativ pentru
aprobarea
conținutului,
modalității de actualizare și
publicare a registrului - Trim.III
2017
Testare registru și publicare Trim.IV 2017
Îmbunătățirea
modului
de
furnizare a serviciilor destinate
cetățenilor prin identificarea de
măsuri
privind
optimizarea
organizării
și
funcționării
administrației publice
Se
vor
avea
în
vedere
următoarele etape:
- Analiza
funcționării
administrației
publice
(proceduri,
fluxuri)
din
perspectiva
furnizării
serviciilor către cetățenii - se
va lua în considerare o serie de
elemente
privind
„output-

SGG/CIO
MDRAPFE

2017-2020

3

urile” activității autorităților
administrației publice locale în
termeni de costuri, timpi de
livrare a serviciilor publice, dar
și gradul de accesibilitate și
satisfacție a beneficiarilor,
pentru a face trecerea de la
furnizarea serviciilor publice
într-un mod disparat, de către
o multitudine de autorități și
instituții publice cu care
cetățenii sunt nevoiți să
interacționeze
în
mod
frecvent, către o modernizare
a modalităților de furnizare a
serviciilor publice la nivel
local, într-o manieră integrată;
- Identificarea/ dezvoltarea și
implementarea de modele/
instrumente/ metode care să
permită furnizarea într-o
manieră integrată a serviciilor
publice de la nivel local în
vederea
creșterii
accesibilității cetățenilor la
acestea;
- Elaborarea de recomandări de
simplificare a procedurilor
administrative de furnizare a
serviciilor publice în vederea
generalizării
aplicabilității
modelelor/
metodelor
de
furnizare a serviciilor publice
într-o manieră integrată.
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B2 Măsuri concrete de simplificare
1.
Consolidarea și
informatizarea
Dezvoltarea și implementare
sistemului de stare
SIIEASC2, cu următoarele
civilă în vederea
acțiuni principale:
implementării serviciilor
de eGuvernare bazate
pe date de stare civilă

- Analiză și studiu pentru
simplificarea și optimizarea
fluxurilor de date de stare
civilă, inclusiv cu alte
autorități publice și instituții
implicate (spre ex. MS, din
perspectiva nașterii și
decesului, MJ și UNNPR din
perspectiva divorțului, etc.)

2

SIIEASC - sistemul informatic integrat de emitere a actelor de stare civilă

1. În curs de realizare

MAI
MCSI
MDRAP

2017
(Semestrul I)

2. Activități realizate:
A fost actualizat proiectul
tehnic de către MCSI.
Urmare a analizelor din
grupul
de
lucru
interministerial (M.A.I.M.C.S.I.) s-au realizat
etape necesare finalizării
documentației:
- completarea fluxurilor
informaționale;
- centralizarea
datelor
privind numărul actelor
de
stare
civilă
înregistrate în perioada
1917-2016;
- inițierea unor discuții
exploratorii
privind
asigurarea
de
către
S.T.S. a comunicațiilor.
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2.

Emiterea cărții
electronice de
identitate și utilizarea
acesteia pentru
autentificarea
titularului în sisteme
informatice.

Restul activităților se realizează în perioada 2017-2019

Analiza și stabilirea fluxurilor de
activităţi, a cerințelor
sistemului informatic necesar și
a funcționalităților/serviciilor
oferite de cartea electronică de
identitate

MAI
CNIN
MFP

2016
(Trim. II)

3. Buget/ Sursă de
finanțare:
35.000.000
Euro
Programul
Operațional
Competitivitate
Caietul de sarcini va
fi
actualizat
în
funcție
de
conținutul
actului
normativ
privind
forma și conținutul
2. Activități realizate:
- - Au fost efectuate teste CEI.
de
autentificare
și
semnătură
electronică
utilizând
certificatul
digital emis de MAI.
Membrii grupului de lucru
au
concluzionat
că
măsura este finalizată,
sub rezerva adoptării
măsurilor legislative care
definesc cadrul normativ
aferent
identității
electronice
(activitate
care este asumată la
nivelul M.A.I. cu termen
de finalizare semestrul I
2017), în funcție de care
mai pot apărea, eventual,
1. În curs de realizarela nivelul anului 2016 a
fost actualizat caietul de
sarcini aferent CEI.
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modificări.

Dezvoltarea cadrului normativ
pentru implementarea
identității electronice

2016
(Trim. IV)

3.Buget/
Sursă
de
finanțare:
2.000.000 Euro pentru
componenta
de
infrastructură teritorială
a sistemului - fonduri
Compania
Națională
Imprimeria Națională
1. În curs de realizare
A
fost
extins
termenul
de
realizare
pentru
2. Activități realizate:
Finalizarea procesului de semestrul I 2017
adoptare
internă,
la
nivelul M.A.I., a măsurilor
legislative care definesc
cadrul normativ aferent
identității
electronice;
proiectul de act normativ
a fost elaborat şi înaintat
Direcției
Generale
Juridice din cadrul M.A.I.
în vederea promovării, şi,
urmează a fi transmis în
procesul
specific
consultării,
către
ministerele avizatoare.
3.Buget/
finanțare:

Sursă

de
7

3.

Eliberarea electronică a
adeverinței privind taxa
auto

Restul activităților se realizează în perioada 2017-2018
Eliberarea electronică de către
ANAF a adeverinței privind plata
taxei auto, pe baza unei
solicitări electronice depuse de
cetățean prin internet în SPV.
În cadrul SPV se va proiecta și
implementa serviciul electronic
de eliberare a documentului
menționat. Proiectul se va
realiza cu resurse proprii. În anii
următori va fi necesară o
recalibrare a sistemului, în
funcție de numărul de
solicitări/ adeverințe eliberate.
MFP
Iulie 2016

Nu este cazul
1. Măsură eliminată din Această măsură a
Plan
fost eliminată din
Planul
integrat
(conform raport la
31.10.2016) și nu se
mai regăsește în
versiunea aprobată
la 28.12.2016.
Motivul eliminării:
modificările
legislative
privind
taxa auto nu au fost
definitivate.
Până
la
definitivarea
acestora, un astfel
de serviciu nu poate
fi definit în detaliu
și dezvoltat.
Se va lua o decizie
cu
privire
la
necesitatea
și
modalitatea
implementării unei
astfel de măsuri și
eventual
se
va
propune
reincluderea ei în
Plan, dacă se va
8

4.

Publicarea obligațiilor
nefiscale legate de
amenzile de circulație

Este o componentă a măsurii
ImpTax. Se are în vedere
colectarea, agregarea și
punerea la dispoziție a
informațiilor privind amenzile
de circulație neplătite, care
reprezintă obligații nefiscale ale
persoanei.
Conform legii MFP are obligația
de a sprijini primăriile care nu
dispun de un sistem informatic
capabil să asigure înrolarea în
sistemul informatic Ghișeul.ro.
MFP va pune la dispoziția
primăriilor infrastructura
informatică securizată prin care
acestea să transmită obligațiile
de plată de tip amendă de
circulație. Acestea vor fi
colectate și agregate la nivelul
MFP. Contribuabilii vor avea
acces la informații privind
amenzile pe care le au de plată
prin internet, în SPV pentru
utilizatorii acestuia, printr-o
interfață în care cetățeanul
poate avea acces la informații

1.Nedemarată
Inclusă în măsura ImpTax,
ce se va realiza conform
termenelor și condițiilor
de
implementare
ale
acestei măsuri.

MFP
MDRAP

August 2016

considera oportun,
după definitivarea
legislației
în
domeniu.
Această măsură nu
se mai regăsește ca
măsură separată în
versiunea aprobată
la 28.12.2016, fiind
inclusă în măsura
ImpTax.
Motivul eliminării:
Colectarea,
agregarea
și
punerea
la
dispoziție
a
informațiilor privind
amenzile
de
circulație neplătite
se va efectua odată
cu implementarea
măsurii
privind
Consolidarea
la
nivel național a
informațiilor
privitoare
la
obligațiile fiscale și
nefiscale
ale
cetățenilor
(ImpTax), în 2017,
amenzile
9

5.

Constituirea și
publicarea registrului
electronic al clădirilor

pe baza unui set de informații
relevante din procesul verbal de
amendă. De asemenea se va
asigura interfața cu ghișeul.ro
în tehnologia acestuia (servicii
web pe care multe primării nu
le au la dispoziție din motive de
resurse insuficiente).
Se va realiza cu resurse interne.
Pentru a publica obligațiile de
plată legate de amenzile de
circulație nu sunt necesare
resurse în 2016. Ulterior se vor
putea estima resursele
hardware și software necesare.
Colectarea și agregarea într-un
depozit de date comun –
Registrul electronic al clădirilor,
a informațiilor din rapoartele de
evaluare a cladirilor cu caracter
nerezidențial sau mixt care
însoțesc declarațiile pe care
contribuabilii, proprietari ai
acestor clădiri, au obligația să
le depună la cele 3228 organe
fiscale de la nivel local.
Registrul va conține informațiile
stabilite prin Ordin comun al
MFP și MDRAP.
MFP va pune la dispoziția
primariilor infrastructura

reprezentând
una
din
obligațiile
nefiscale luate în
considerare
în
cadrul ImpTax. Ca
urmare măsura nu
se mai tratează
separat ci va fi
realizată în cadrul
măsurii
ImpTax,
conform termenelor
acestei măsuri.

MFP
MDRAP/
DGDRI

Iunie 2016

1. În curs de realizare
Măsura a fost inclusă în
măsura PATRIMVEN (Submăsura 2).
2. Activități realizate:
• A fost creat cadrul
procedural
pentru
extinderea PatrimVen
cu
noi
servicii
electronice puse la
dispoziția autorităților
și instituțiilor publice
centrale și locale:
Certificate
de
atestare
fiscală,
Adeverința de venit,

Această măsură nu
se mai regăsește ca
măsură separată în
versiunea Planului
integrat aprobată la
28.12.2016,
fiind
inclusă în măsura
PATRIMVEN ca Submăsura 2.
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informatică securizată prin care
acestea să transmită
informațiile din rapoartele de
evaluare, informatii care vor fi
agregate în registrul electronic
al cladirilor.
Registrul electronic se publică
pe pagina de internet a
Ministerului Finanțelor Publice
și poate fi consultat de orice
persoană interesată.

•

•

Situația
fiscală
a
contribuabilului,
Situații
financiare,
alte
documente
(stabilite prin Ordin
MFP) – Noiembrie 2016
- realizat;
Este în curs semnarea
de protocoale pentru
schimb informații cu
toate autoritățile și
instituțiile
publice
interesate,
conform
Ordin MFP - Sem. I
2017;
Structura
aplicației
informatice
PatrimVen, care preia
informații
privind
patrimoniul
cetățenilor a fost
modificată
și
completată cu noi
câmpuri
pentru
a
putea prelua toate
tipurile de informații
stabilite ca necesare.
Aplicația
a
fost
modificată cu resurse
proprii
și
este
funcțională.
11

•

•

A fost semnat ordinul
comun al ministrului
finanțelor publice și
ministrului dezvoltării
regionale
și
administrației publice
pentru
aprobarea
instrucțiunilor
de
colectare,
completare,
organizare
și
exploatare
a
registrului electronic
al clădirilor
În curs de stabilire, la
sfârșitul anului 2016,
modul de publicare și
organizare
a
informațiilor
în
registrul public.

3. Buget/
Sursă
de
finanțare:
Se realizează intern de
către specialiștii TIC din
cadrul direcțiilor generale
de tehnologia informației
din MFP și ANAF și cu
implicarea direcțiilor de
business din MFP, și
MDRAPFE care au atribuții
12

6.

Operaționalizarea
sistemului electronic al
ANCPI în relaţia cu
instituţiile publice,
notari şi cetăţeni

Operaționalizarea sistemului
electronic al ANCPI în relaţia cu
instituţiile publice, notari şi
cetăţeni, astfel încât să se
asigure:
- înregistrarea on-line a
cererilor de înscriere, precum şi
eliberarea on-line a extraselor
de carte funciară de informare;eliminarea obligaţiei cetăţenilor
de a prezenta o serie de
certificate emise de autorităţile
administraţiei publice locale,
condiţionat de obţinerea
acestora în mediu electronic de
către ANCPI de la instituţiile
abilitate să le elibereze;
- înregistrarea on-line a
cererilor de rectificare a
documentelor tehnice ale
cadastrului sistematic;
- publicarea şi afişarea, la nivel
central, pe pagina de internet
special creată de către ANCPI, a
documentelor tehnice
cadastrale în cadrul înregistrării
sistematice.

în domeniu.
1. În curs de realizare

ANCPI

2016

2. Activități realizate:
În
cadrul
sistemului
electronic
sunt
deja
operaționalizate
următoarele măsuri:
- înregistrarea on - line a
cererilor de înscriere de
către notarii publici și
persoanele autorizate să
efectueze
lucrări
de
cadastru;
înregistrarea
și
a
eliberarea
on-line
extraselor
de
carte
funciară de informare și
autentificare,
către
notarii publici;
înregistrarea
și
a
eliberarea
on-line
extraselor
de
carte
funciară de informare,
către persoane fizice și
juridice;
- semnătura electronică,
în soluționarea cererilor
de înscriere;
- posibilitatea urmăririi
on-line a stadiului de
13

soluționare a cererii de
către cetățeni;
posibilitatea
identificării on-line a
imobilelor, în ceea ce
privește amplasamentul și
numărul
cadastral,
numărul cărții funciare și
unitatea
administrativ
teritorială, pe geoportalul
ANCPI.
Buget/
Sursă
finanțare:
Nu este cazul:
Venituri
proprii
instituției

7.

Îmbunătățirea/
reformarea legislației
privind administrarea și
amenajarea teritoriului,
urbanismul,
înregistrarea proprietății
și calitatea
construcțiilor

Se au în vedere următoarele:

- Elaborarea unui proiect de
Lege privind Sistemul Integrat
de Cadastru și de Carte Funciară

MDRAP/
DGDRI
ANCPI
ISC

2016

de

ale

1.Realizat
2. Activități realizate:
– a fost aprobată OUG nr.
35 din 28.06.2016 privind
modificarea
și
completarea
Legii
cadastrului
și
a
publicității imobiliare nr.
7/1996.
14

- aprobarea de către
Parlament a Legii nr.
243/29.11.2016
pentru
aprobarea
OUG
nr.
35/2016
privind
modificarea
și
completarea
Legii
cadastrului
și
a
publicității imobiliare nr.
7/1996,
publicată
în
Monitorul
Oficial
nr.
975/6.12.2016.

- Elaborarea unui proiect de
Hotărâre a Guvernului privind
structura și organizarea
Registrului Electronic Național
al Nomenclaturii Stradale

2016

3.Buget/
Sursă
de
finanțare :
Nu este cazul
1. Realizat
2. Activități realizate:
-a fost adoptată HG nr.
777/2016
privind
structura, organizarea și
funcționarea Registrului
electronic național al
nomenclaturilor stradale,
publicată în Monitorul
nr.
Oficial
867/31.10.2016
3.Buget/
Sursă
finanțare:
Nu este cazul

de
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1. Realizat

- Elaborarea unui proiect de act
normativ pentru modificarea
Legii nr. 372/2005 privind
performanța energetică a
clădirilor

8.

Dezvoltarea
instrumentelor de
administrare a
teritoriului și
înregistrare a
proprietății ca suport
pentru fundamentarea
deciziilor

2016

3. Buget/
Sursă
finanțare:
Nu este cazul

Se au în vedere următoarele:
- Integrarea și dezvoltarea
bazelor de date urbane și
teritoriale existente la nivelul
MDRAP

2. Activități realizate:
Legea nr. 372 privind
performanță energetică a
clădirilor
a
fost
republicată în Monitorul
Oficial
nr.
764/30.10.2016
în
temeiul art. VI din OG nr.
13/2016
pentru
modificarea
și
completarea Legii nr.
372/2005
privind
performanța energetică a
clădirilor,
după
aprobarea
ordonanței
anterior menționate.

MDRAP/
DGDRI

2016

de

Nu a fost transmis
stadiul
de
implementare
a
măsurii de către
DGDRI

Restul activităților se realizează în perioada 2017-2023
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9.

Accesibilizarea mediului
fizic, comunicaţional şi
informaţional pentru
persoanele cu
dizabilități

1.Nedemarată
Măsura
a
fost
reformulată, se va realiza
conform termenelor și
condițiilor
de
implementare ale noii
măsuri.

Elaborarea planului național de
accesibilizare a mediului fizic,
comunicaţional şi informaţional
Etape:
- analiza cadrului normativ
existent din domeniul
accesibilității, în vederea
îmbunătățirii;
- analiza stadiului realizării
accesibilității;
- elaborarea Planului național
de accesibilitate, coordonarea
şi monitorizarea procesului de
promovare şi implementare a
accesibilităţii în toate domeniile
vieţii, în concordanţă cu
principiile „designului
universal”, astfel încât să
crească accesul persoanelor cu
dizabilități la mediul fizic,
comunicaţional şi informaţional,
inclusiv prin simplificarea
procedurilor și debirocratizare
(conform Strategiei naţionale
"O societate fără bariere pentru
persoanele cu dizabilităţi"
2016-2020);

2016

MMFPSPV
ANPD
MCSI
MDRAP

2016

2016

Măsură modificată
ca
urmare
a
propunerilor
și
observațiilor
Comisiei Europene
astfel: ”Asigurarea
accesului
persoanelor
cu
dizabilități
la
serviciile
informatizate
oferite de către
administrația
publică centrală și
locală”, cu termen
de realizare 2020.
Buget
estimat:
10.000.000 euro
Sursă de finanțare:
Bugetul
instituției
responsabile
Fonduri europene,
alte
tipuri
de
asistență financiară
externă
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10.

Dezvoltarea sistemului
național de
telecomunicații pentru
furnizarea serviciilor de
date în administrația
publică centrală și
locală

Restul activităților se realizează în perioada 2017-2020

Se are în vedere extinderea și
optimizarea sistemului național
de telecomunicații pentru
furnizarea serviciilor de date în
administrația publică centrală și
locală, ca bază pentru
dezvoltarea interoperabilității și
serviciilor de e-guvernare, cu
următoarele etape:

CPM
MCSI
STS

1.Nedemarată
Măsura
a
fost
reformulată, se va realiza
conform termenelor și
condițiilor
de
implementare ale noii
măsuri.

Nu a fost transmis
stadiul
implementării
măsurii de către
CPM/SGG
Atribuțiile
privind
implementarea
măsurii
au
fost
preluate de către
SGG/CIO în urma
reorganizării
Guvernului
din
ianuarie 2017.
Această măsură nu
se mai regăsește ca
măsură separată în
versiunea aprobată
la 28.12.2016, fiind
inclusă în măsura
B1.7. ”Simplificarea
și
creșterea
accesului
cetățenilor (care nu
au
mijloace
de
comunicare
electronice
în
special în mediul
rural și mic urban)
la serviciile publice
prin
furnizarea
18

acestora în puncte
de contact fizice
unice organizate la
nivel
local
(primării)”,
cu
termen
de
finalizare progresiv
până în 2020.
- Analiza situației
inițiale/existente pentru
identificare soluțiilor privind
2016
extinderea la nivelul întregii
administrații publice a
sistemului național de
telecomunicații
- Elaborarea unui plan de
extindere și optimizare a
2016
sistemului național de
telecomunicații
Restul activităților se realizează în perioada 2017-2018
11.

Interoperabilitatea

Se au în vedere următoarele:

MENCS

2016

1. În curs de realizare

19

registrelor electronice
în educaţie și
dezvoltarea registrului
national de diplome,
transfer credite și burse
sociale

- Adeverinţa electronică pentru
înscrierea în sistemul superior
de învăţământ, prin certificarea
datelor cu instrumente
electronice.

(DGIP;
DGMRU)
ARACIP
ANC
ARACIS
UEFISCDI
AARNIEC
CPM
MAI
MS

2. Activități realizate:
MENCS
adeverința
electronică
a
fost
utilizată
de
către
universitățile care au
solicitat
accesul
la
aceasta.
MAI- desfășoară activități
la solicitarea MENCS.
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CNRED
MFP
MMFPSPV

- Realizarea unui set de servicii
WEB pentru accesarea
registrelor /nomenclatoarelor
oficiale și a seturilor de date
deschise din domeniul educației

2016

1.În curs de realizare
2.Activități realizate:
- Toate registrele cu care
operează
ARACIP
(al
unităților de învățământ
autorizate și acreditate,
al evaluatorilor etc.) sunt
publice,
în
format
editabil
pe
site-ul
http://aracip.edu.ro.
- Datele deschise în
domeniul învățământului
superior, referitoare la
rezultatele
evaluărilor
externe
a
calității
academice realizate de
ARACIS sunt publicate pe
paginile:
http://www.aracis.ro/rez
ultate-evaluari/evaluariinstitutionale.
http://www.aracis.ro/rez
ultate-evaluari/evaluari
Arhiva
rezultatelor
evaluării
din
anii
precedenți este accesibilă
pe pagina:
http://www.aracis.ro/rez
ultate-evaluari/arhiva
- Datele deschise, puse la
dispoziție
de
ANC,

Pentru
implementarea
completă a măsurii
susținem
obligativitatea
utilizării adeverinței
electronice la
înscrierea în
învățământul
superior prin
Regulamentul cadrul
pentru admiterea
2017 aprobat prin
OMENCS.

21

referitoare la furnizorii
de formare profesională,
precum și referitoare la
calificările
aferente
tuturor programelor de
studii de licență și master
din
instituțiile
de
învățământ superior sunt
publicate pe paginile:
RNFFAhttp://www.anc.edu.ro/?
page_id=34
RNAhttp://www.anc.edu.ro/?
page_id=36
RNCIShttp://www.anc.edu.ro/?
page_id=610
Buget estimat/ Sursă de
finanțare :
Nu este cazul

12.

Introducerea Venitului
Minim de Incluziune
(VMI) care va înlocui
cele trei programe de
asistență socială
existente astăzi bazate

Restul activităților se realizează în 2017
- Elaborare și adoptare
legislație primară

MMFPSPV

2016

1.Realizată
2.Activități realizate:
A fost adoptată de către
Parlament
în
luna
noiembrie 2016 Legea nr.
196/2016 privind venitul
22

pe testarea mijloacelor
de trai (respectiv
alocaţia pentru
susţinerea familiei,
venitul minim garantat
și ajutorul de încălzire)
13.

Întărirea capacității
administrative în
domeniul asistenței
sociale în scopul
furnizării de servicii mai
bune într-un mod mai
eficient și orientat spre
cetățeni, dar și de
întărire a controlului

minim de incluziune.
3.Buget /Sursă de
finanțare:
Nu este cazul
Restul activităților se realizează în perioada 2017-2018
- Adoptarea statutului
inspectorului social și alte acte
legislative specifice (Legea
inspectorului social este în curs
de avizare la MMFPSPV)
MMFPSPV

2016

1.Realizat
2. Activități realizate:
A fost aprobat Statutul
special al funcției publice
specifice de inspector
social,
precum
și
modificarea
și
completarea unor acte
normative prin OUG nr.
82 din 16 noiembrie 2016.
3.Buget /Sursă de
finanțare:
Nu este cazul

Restul activităților se realizează în perioada 2017-2018
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Listă abrevieri:
AADR

– Agenţia pentru Agenda Digitală a României

ANCPI

– Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

ANPD

- Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități

ANPIS

- Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

CNIN

- Compania Națională Imprimeria Națională

CNRED

- Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

CPM

- Cancelaria Primului-Ministru

ISC

- Inspectoratul de Stat în Construcții

MAI

– Ministerul Afacerilor Interne

MCSI

– Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională

MDRAP

– Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

MENCS

- Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

MFP

– Ministerul Finanțelor Publice

MMFPSPV

– Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

MS

– Ministerul Sănătății

STS

- Serviciul de Telecomunicații Speciale
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