
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Planului operaţional de acțiuni pentru implementarea, în perioada 2016-

2018, a obiectivelor şi direcţiilor de acţiune prevăzute de Strategia naţională pentru 

promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.566/2015,  pentru înființarea compartimentelor de 

coordonare a implementării, de monitorizare și evaluare a măsurilor care vizează domeniile 

îmbătrânirii active și îngrijirii de lungă durată din Planul strategic de acțiuni, precum și pentru 

aprobarea Mecanismului de monitorizare și evaluare a Planului operaţional de acțiuni pentru 

implementarea Strategiei, în perioada 2016-2018 

 

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, al art.106 lit. a) – c) din Legea asistenței 

sociale nr.292/2011, cu modificările ulterioare, precum și al art.11 lit.c) și lit.f) din Legea 

nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se aprobă Planul operaţional de acțiuni pentru implementarea, în perioada 2016-2018, a 

obiectivelor şi direcţiilor de acţiune prevăzute de Strategia naţională pentru promovarea 

îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr.566/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.619bis/14.VIII.2015, denumit în continuare Plan operațional prevăzut în Anexa nr. 1. 

Art.2. (1) În vederea coordonării implementării, monitorizării și evaluării măsurilor care vizează 

domeniul îmbătrânirii active și cel al îngrijirii de lungă durată din Planul strategic de acţiuni 

aferente perioadei 2015 – 2020, prevăzut în anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.566/2015 și din  

Planul operațional, în cadrul direcției cu responsabilități în domeniul serviciilor sociale din 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se înființează două 

compartimente, după cum urmează: 

a) compartimentul de politici și programe în domeniul îmbătrânirii active, care va avea rol de 

reglementare, coordonare, planificare, monitorizare, evaluare a politicilor și măsurilor din 

domeniul menționat, precum și de sprijinire a promovării conceptului de îmbătrânire 

activă; 

b) compartimentul de politici și programe în domeniul îngrijirii de lungă durată, care va avea 

rol de reglementare, coordonare, planificare, monitorizare, evaluare a politicilor și 

măsurilor din domeniul menționat, de îndrumare metodologică a furnizorilor de servicii de 

îngrijire personală de lungă durată și de dezvoltare, împreună cu Ministerul Sănătății, a 

unui ”Program pentru îngrijirea de lungă durată”. 

(2) În realizarea atribuțiilor lor, compartimentele prevăzute la alin.(1) colaborează cu toate 

ministerele și autoritățile administrației publice centrale și locale responsabile de implementarea 

măsurilor prevăzute în Planul operațional. 

(3) În vederea organizării compartimentelor prevăzute la alin.(1) numărul de posturi al Ministerului 

Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se majorează cu 10 posturi, în 

condițiile legii, după cum urmează: 

a) 5 posturi de la 1 ianuarie 2017 dar nu mai târziu de 31 decembrie  2017; 

b) 5 posturi de la 1 ianuarie 2018 dar nu mai târziu de 31 decembrie  2018. 

Art.3. (1) În vederea implementării Planului strategic de acţiuni aferente perioadei 2015 – 2020, 

prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 566/2015, se înființează compartimente de 

consiliere înainte de pensionare, în vederea furnizării de servicii de consiliere și de sensibilizare a 



angajatorilor în acest sens, la nivelul Casei Naționale de Pensii Publice și al celor 42 de case 

teritoriale de pensii. 

(2) În vederea organizării compartimentelor prevăzute la alin.(1) numărul de posturi al Casei 

Naționale de Pensii Publice se majorează cu 150 de posturi, în condițiile legii, după cum urmează: 

a) 75 posturi de la 1 ianuarie 2017 dar nu mai târziu de 31 decembrie  2017; 

b) 75 posturi de la 1 ianuarie 2018 dar nu mai târziu de 31 decembrie  2018. 

Art.4. Se aprobă Mecanismul de monitorizare și evaluare integrată a Planului operațional, a 

obiectivelor şi direcţiilor de acţiune prevăzute de Strategia naţională pentru promovarea 

îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr.566/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.619bis/14.VIII.2015, prevăzut în Anexa nr. 2. 

Art.5. Anexa nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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