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ANEXA 2 
 

 

Mecanismul de monitorizare şi evaluare a Strategiei naționale și Planului operațional de acțiuni pentru perioada 2016-2018 

 

În vederea asigurării monitorizării şi evaluării Planului se constituie două comitete interministeriale, astfel: 

1. Un Comitet interministerial de coordonare, care va fi format din reprezentanţi ai instituţiilor centrale cu atribuţii în implementarea 

Planului, conform tabelului de mai jos, la nivel de secretar de stat, precum și un reprezentant al Ministerului Fondurilor Europene. 

Desemnarea acestora se face de către conducătorii instituţiilor respective în termen de o lună de la intrarea în vigoare a Planului. 

Comitetul va fi condus de către un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, la nivel de 

secretar de stat/Secretar general/Secretar general adjunct, desemnat prin ordin al Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice, 

2. Un Comitet interministerial tehnic, care va fi format din reprezentanţi ai instituţiilor centrale cu atribuţii în implementarea Planului, 

conform tabelului de mai jos, la nivel de expert, care vor avea calitatea de punct de contact responsabil pentru monitorizarea şi 

evaluarea Strategiei la nivelul instituţiei respective, precum şi în relaţia cu secretariatul tehnic, precum și un reprezentant al Ministerului 

Fondurilor Europene. Desemnarea acestora se face de către conducătorii instituţiilor respective în termen de o lună de la intrarea în 

vigoare a Planului. Comitetul va fi condus de către un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 

Vârstnice, desemnat prin ordin al Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. 

Cele două comitete vor avea un secretariat tehnic, constituit în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 

Vârstnice.  

 

Sistemul de monitorizare şi evaluare va funcționa după cum urmează: 

a) Monitorizarea stadiului îndeplinirii măsurilor cuprinse în Plan se realizează în baza indicatorilor  prevăzuți de acesta; 

b) Monitorizarea și evaluarea îndeplinirii obiectivelor generale ale Strategiei naționale pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția 

persoanelor vârstnice, se realizează în baza Planului de evaluare, conform tabelului de mai jos; 

c) Reprezentanții Comitetului interministerial tehnic vor fi responsabili de colectarea datelor în vederea monitorizării Planului și a Planului 

de evaluare, conform ariei de responsabilitate care revine fiecărei instituții și de transmiterea acestor date către reprezentantul /punctul 

de contact al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în Comitetul interministerial tehnic, anual sau la 

solicitarea acestuia; 

d) Reprezentantul /punctul de contact al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în Comitetul 

interministerial tehnic va centraliza datele primite, întocmind un raport anual de monitorizare integrat, pe care îl va prezenta și supune 

aprobării în cadrul reuniunii Comitetului interministerial de coordonare. În vederea elaborării acestui raport integrat se pot organiza 

reuniuni periodice de lucru ale Comitetului interministerial tehnic, ori de câte ori se va considera necesar. Raportul va conţine şi 
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propuneri de soluţii/măsuri de remediere a deficienţelor constatate şi, în funcţie de evoluţii şi rezultatele înregistrate, propuneri de 

actualizare a Planului și a Strategiei naționale pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice; 

e) Comitetul interministerial tehnic poate organiza reuniuni cu reprezentanţii societăţii civile sau ai autorităților administrației publice 

locale sau structurilor sale asociative. 

 

Tabel: Plan de evaluare 

 

OBIECTIV GENERAL INDICATOR1 SURSA DE DATE PERIODICITATEA 

MONITORIZARII 

RESPONSABILI 

MONITORIZARE 

1. Prelungirea și 

îmbunătățirea calității 

vieții persoanelor 

vârstnice 

% de creștere a numărului persoanelor 

vârstnice active pe piaţa muncii care nu 

sunt afectate de boli profesionale 

Baze de date ale 

MMFPSPV, INS și MS / 

Chestionare 

Anual MMFPSPV 

MS 

INS 

 

% de scădere a numărului de persoane 

beneficiare de pensii de invaliditate, 

anticipate și anticipate parțiale, față de 

anul anterior, Ca urmare a aplicării 

prevederilor Legii nr. 263/2010 

 

CNPP 

Anual MMFPSPV 

CNPP 

Număr de locuri de muncă favorabile 

persoanelor vârstnice existente pe piața 

muncii 

Informații colectate de la 

angajatori 

Anual ANOFM 

Număr de persoane vârstnice formate, 

consiliate, mediate 

Proiecte derulate cu 

finanțare POCU 2014-2020 

Baza de date ANOFM 

Anual MMFPSPV 

ANOFM 

MFE 

Introducerea de reglementări privind 

acordarea de facilități fiscale destinate 

persoanelor vârstnice expuse riscului de a 

lucra în sectorul informal pentru a accesa 

piața formală a muncii 

Monitorul Oficial al 

României 

Anual MMFPSPV 

ANOFM 

MFP-ANAF 

 Numărul serviciilor de suport, mediere, 

sprijin și asistență pentru persoanele 

vârstnice, în comunitate  

Registrul electronic al 

furnizorilor de servicii 

sociale 

CNAS 

Anual MMFPSPV 

ANOFM 

MS 

                                                           
1 La indicatorii menționați mai sus se adaugă indicatorii cuprinși în Indexul Îmbătrânirii Active (Active Aging Index), elaborat la nivel european în contextul Anului European al 

Îmbătrânirii Active și Solidarității între Generații. http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/I.+AAI+in+brief 
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OBIECTIV GENERAL INDICATOR1 SURSA DE DATE PERIODICITATEA 

MONITORIZARII 

RESPONSABILI 

MONITORIZARE 

 

2. Promovarea 

participării sociale 

active și demne a 

persoanelor vârstnice 

Număr de persoane vârstnice implicate 

activ în viața comunității 

Număr de organizații care reprezintă 

interesele persoanelor vârstnice, active la 

nivel național 

Adrese de solicitare 

informații / Chestionare 

aplicate la nivel județean 

Anual MMFPSPV 

ANPIS 

AAPL 

Număr de evaluări pozitive din partea 

persoanelor vârstnice la nivelul comunității 

Chestionare aplicate la 

nivel județean 

Anual MMFPSPV 

ANPIS 

AAPL 

Număr de infrastructuri publice 

accesibilizate pentru a răspunde nevoilor 

persoanelor vârstnice 

Chestionare aplicate la 

nivel județean/Inspecții 

tematice 

Anual MMFPSPV 

MT 

AAPL 

% de scădere a cazurilor semnalate de 

abuzuri asupra persoanelor vârstnice  

Baza de date ANPIS Anual MMFPSPV 

ANPIS 

 

3. Obținerea unei 

independențe și a unei 

siguranțe mai mari 

pentru persoanele cu 

necesități de îngrijire de 

lungă durată 

Număr de persoane vârstnice beneficiare 

ale sistemului de ÎLD 

Informații colectate de la 

nivelul AAPL 

Anual MMFPSPV 

MS 

AAPL 

Reglementarea unui sistem coerent de 

realizare a ILD atât în sistem public, cât și 

privat 

Monitorul Oficial al 

României 

Site MMFPSPV 

Anual MMFPSPV 

MS 

Resurse alocate pentru dezvoltarea 

sistemului de ÎLD 

Alocări bugetare Anual MMFPSPV 

MFP 

MS 

Creșterea numărului de unități de îngrijire 

la domiciliu care furnizează servicii sociale 

persoanelor vârstnice 

Informații colectate de la 

nivelul AAPL 

Anual MMFPSPV 

MFE 

MDRAP 

AAPL 

4.Obiective 

transversale:  

 

% de scădere a numărului persoanelor 

vârstnice cu afecțiuni grave 

Baza de date MS Anual MMFPSPV 

MS 

% de servicii de sănătate acordate 

persoanelor vârstnice 

Baza de date MS Anual MMFPSPV 

MS 

 



4 

 

    Mecanismul de revizuire  

    Planul va fi revizuit, adaptat şi completat în funcţie de evoluţiile în plan naţional sau european. 

    Comitetul interministerial de coordonare poate decide revizuirea Planului, în funcţie de rezultatele procesului de evaluare şi monitorizare 

internă sau la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice sau Ministerului Fondurilor Europene, ca 

urmare a evoluţiilor în plan european sau a recomandărilor instituţiilor europene. 

 

 


