Anexa 2
Stadiul implementării măsurilor cu termen de finalizare 2016
incluse în Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor

Nr.
crt.

1

Măsură de simplificare

1.

Consolidarea și
informatizarea sistemului
de stare civilă în vederea
implementării serviciilor
de eGuvernare bazate pe
date de stare civilă

2.

Emiterea cărții

Descriere măsură

Instituții
responsabile

Termen
estimat

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

Observații/
Propuneri de
măsuri
corective

Dezvoltarea și implementare
SIIEASC1, cu următoarele
acțiuni principale:
- Analiză și studiu pentru
simplificarea și optimizarea
fluxurilor de date de stare
civilă, inclusiv cu alte
MAI
2017
autorități publice și instituții
MCSI
(Semestrul I)
implicate (spre ex. MS, din
MDRAP
perspectiva nașterii și
decesului, MJ și UNNPR din
perspectiva divorțului, etc.)
Restul activităților se realizează în perioada 2017-2019
Analiza și stabilirea fluxurilor
MAI
2016

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

1

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

3.

Eliberarea electronică a
adeverinței privind taxa
auto

4.

Publicarea obligațiilor
nefiscale legate de
amenzile de circulație

de activităţi, a cerințelor
CNIN
(Trim. II)
sistemului informatic necesar
MFP
și a
funcționalităților/serviciilor
oferite de cartea electronică
de identitate
Dezvoltarea cadrului
normativ pentru
2016
implementarea identității
(Trim. IV)
electronice
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
MFP
Iulie 2016
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.
Este o componentă a măsurii
MFP
ImpTax. Se are în vedere
August 2016
MDRAP
colectarea, agregarea și
2

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 pe baza
unui set de informații
relevante din procesul verbal
de amendă. De asemenea se
va asigura interfața cu
3

5.

Constituirea și publicarea
registrului electronic al
clădirilor

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 întrun 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

MFP
MDRAP

Iunie 2016
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6.

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

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.
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

ANCPI

2016
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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.
Până la momentul de față, în
cadrul sistemului electronic
sunt deja opraționalizate
următoarele măsuri:
- înregistrarea on - line a
cererilor de înscriere de
către notarii publici şi
persoanele autorizate să
efectueze lucrări de
cadastru;
- înregistrarea şi eliberarea
on-line a extraselor de carte
funciară de informare şi
autentificare, către notarii
publici;
- semnătura electronică, în
soluţionarea cererilor de
înscriere;
- posibilitatea urmăririi online a stadiului de
soluţionare a cererii de către
cetăţeni;
- posibilitatea
identificării on-line a
6

7.

8.

9.

imobilelor, în ceea ce
priveşte amplasamentul şi
numărul cadastral, numărul
cărţii funciare şi unitatea
administrativ teritorială, pe
geoportalul ANCPI.
Îmbunătățirea/reformarea Se au în vedere următoarele:
legislației privind
- Elaborarea unui proiect de
administrarea și
Lege privind Sistemul
2016
amenajarea teritoriului,
Integrat de Cadastru și de
urbanismul, înregistrarea
Carte Funciară
proprietății și calitatea
- Elaborarea unui proiect de
construcțiilor
Hotărâre a Guvernului
MDRAP
privind structura și
2016
ANCPI
organizarea Registrului
ISC
Electronic Național al
Nomenclaturii Stradale
- Elaborarea unui proiect de
act normativ pentru
modificarea Legii nr.
2016
372/2005 privind
performanța energetică a
clădirilor
Dezvoltarea
Se au în vedere următoarele:
instrumentelor de
- Integrarea și dezvoltarea
administrare a teritoriului bazelor de date urbane și
MDRAP
2016
și înregistrare a
teritoriale existente la
proprietății ca suport
nivelul MDRAP
pentru fundamentarea
Restul activităților se realizează în perioada 2017-2023
deciziilor
Accesibilizarea mediului
Elaborarea planului național
MMFPSPV
fizic, comunicaţional şi
de accesibilizare a mediului
ANPD
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informaţional pentru
persoanele cu dizabilități

10.

Dezvoltarea sistemului
național de
telecomunicații pentru

fizic, comunicaţional şi
MCSI
informaţional
MDRAP
Etape:
- analiza cadrului normativ
existent din domeniul
2016
accesibilității, în vederea
îmbunătățirii;
- analiza stadiului realizării
2016
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
2016
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);
Restul activităților se realizează în perioada 2017-2020
Se are în vedere extinderea
și optimizarea sistemului
CPM
național de telecomunicații
MCSI
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furnizarea serviciilor de
date în administrația
publică centrală și locală

11.

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

pentru furnizarea serviciilor
STS
de date în administrația
publică centrală și locală, ca
bază pentru dezvoltarea
interoperabilității și
serviciilor de e-guvernare, cu
următoarele etape:
- Analiza situației
inițiale/existente pentru
identificare soluțiilor privind
extinderea la nivelul întregii
2016
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
Se au în vedere următoarele:
MENCS
(DGIP;
- Adeverinţa electronică
DGMRU)
pentru înscrierea în sistemul
ARACIP
superior de învăţământ, prin
2016
ANC
certificarea datelor cu
ARACIS
instrumente electronice
UEFISCDI
- Realizarea unui set de
AARNIEC
servicii WEB pentru
CPM
accesarea registrelor
2016
MAI
/nomenclatoarelor oficiale și
MS
a seturilor de date deschise
CNRED
din domeniul educației
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MFP
MMFPSPV
Restul activităților se realizează în 2017
12.

13.

Introducerea Venitului
Minim de Incluziune (VMI)
care va înlocui cele trei
programe de asistență
socială existente astăzi
bazate pe testarea
mijloacelor de trai
(respectiv alocaţia pentru
susţinerea familiei,
venitul minim garantat și
ajutorul de încălzire)
Întărirea capacității
administrative în
domeniul asistenței
sociale în scopul furnizării
de servicii mai bune întrun mod mai eficient și
orientat spre cetățeni,
dar și de întărire a
controlului

- Elaborare și adoptare
legislație primară

MMFPSPV

2016

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

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

11

