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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ  

Hotărâre a Guvernului 

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 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale 
În data de 15 iulie 2015, Guvernul României a aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.566 din 15 iulie 
2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.619bis/14.VIII.2015, Strategia naţională 
pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-
2020 și Planul strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020, acestea reprezentând 
condiționalități ex-ante, stabilite de Comisia Europeană în vederea accesării fondurilor europene 
structurale și de investiții în perioada 2014-2020, pentru implementarea măsurilor dedicate acestui 
grup vulnerabil. 
Pentru creşterea consecvenței dintre angajamentele de politici făcute în contextul Strategiei Europa 
2020 şi investiţiile din statele membre, Comisia Europeană a adoptat Cadrul Strategic Comun pentru 
Politica de Coeziune pentru perioada 2014-2020, care, printre alte măsuri, abordează adoptarea unei 
Strategii privind îmbătrânirea activă drept unul dintre cele mai importante instrumente pentru o mai 
bună concentrare a sprijinului financiar furnizat României din Fondurile Europene Structurale și de 
Investiţii. 
Totodată, Hotărârea Guvernului nr.566 din 15 iulie 2015 prevede faptul că Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice va elabora Planul operaţional de acţiuni pentru perioada 
2015 – 2018. 

1^1   Prezentul act normativ nu transpune legislație comunitară și nu creează cadrul pentru aplicarea 
directă a acesteia. 

2. Schimbări preconizate 
În acest sens, proiectul de hotărâre a Guvernului vizează aprobarea unui plan operațional de acțiuni 
pe termen mediu, care să fie implementat în perioada 2016-2018, în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite prin Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor 
vârstnice pentru perioada 2015-2020 și prin Planul strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020. 
Planul operațional pentru perioada 2016-2018 vizează obținerea principalelor rezultate prevăzute în  
Strategia sus menționată, și anume:  

1) o viață mai lungă și mai sănătoasă;  
2) creșterea nivelului de ocupare a forţei de muncă la vârste mai înaintate;  
3) creşterea participării sociale şi politice a grupurilor de persoane vârstnice; 
4) scăderea dependenţei persoanelor vârstnice; 
5) îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire de lungă durată. 

Planul operațional pentru perioada 2016-2018 vizează totodată și o serie de acțiuni și măsuri 
prioritare în vederea: 
- consolidării sistemului de protecție socială pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor 
vârstnice,  
- modificării politicilor de resurse umane pentru o mai bună integrare a lucrătorilor vârstnici, 
prevenirea și combaterea discriminării acestora, consilierea lor pre-pensionare,  
- promovării și încurajării mentoratului și voluntariatului în rândul vârstnicilor în vederea valorificării 
la maximum a potenţialului, cunoştinţelor şi abilităţilor persoanelor vârstnice de a genera plus 
valoare, în vederea asigurării premiselor unei dezvoltări durabile a societăţii româneşti și a promovării 
dialogului inter-generațional, 
- creării unor locuri de muncă favorabile vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități, inclusiv prin 
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creșterea gradului de conștientizare în rândul angajatorilor privind beneficiile adaptării locurilor de 
muncă şi atribuirii de tehnologii asistive,  
- îmbunătățirii abilităților, a angajabilității și independenței persoanelor vârstnice, inclusiv a celor cu 
dizabilități, prin furnizarea de oportunităţi de învăţare pentru persoanele vârstnice, în principal pe 
teme cum ar fi tehnologia informaţiei şi comunicării (TIC), cunoştinţe în domeniul sănătăţii şi privind 
gestionarea veniturilor proprii, oferindu-le capacitatea de a participa activ în cadrul societăţii,  
- responsabilizării instituțiilor publice față de beneficiarii persoane vârstnice prin comunicarea mai 
bună și facilitarea accesului la servicii, diseminarea prin mass-media a interacţiunilor ‘reuşite‘ între 
cetăţeni persoane vârstnice şi instituţii, includerea reprezentanţilor persoanelor vârstnice în 
comitetele şi organele decizionale locale, atât formale cât şi informale, în vederea întăririi rolului şi 
poziţiilor lor în cadrul comunităţilor, asigurarea includerii unor mecanisme deschise şi sensibile pentru 
reclamaţii şi plângeri în configuraţia instituţională a serviciilor sociale, asigurarea faptului că vocile 
persoanelor vârstnice sunt auzite, prin acorduri instituţionale formale şi cooperarea cu alte grupuri, 
care dispun de mai multe resurse, precum organizațiile neguvernamentale sau cultele recunoscute de 
lege, care pot ajuta prin oferirea de know-how, suport juridic, stabilitate, un loc de întâlnire regulat, 
etc. şi care, în sens mai general, le pot sprijini să se organizeze în grupuri de acţiune, 
- accentuării percepției pozitive a populației vârstnice în societate, 
- promovării participării și incluziunii sociale a acestora și facilitării accesului la servicii în comunitate, 
programe de sănătate publică și îngrijirea sănătății, 
- realizării de studii anuale pentru monitorizarea aspectelor sociale, comportamentale și biomedicale 
ale îmbătrânirii și participării României la studiul internațional privind sănătatea, îmbătrânirea și 
pensionarea în Europa (SHARE) și la Active Aging Index (AAI), 
- îmbunătățirii accesibilizării infrastructurii spațiilor publice, 
- prevenirii și combaterii abuzurilor asupra persoanelor vârstnice, inclusiv a celor cu dizabilități și a 
excluziunii sociale a acestora, 
- creării sistemului unificat de îngrijire de lungă durată (ÎLD) prin înființarea în cadrul direcției cu 
atribuții în domeniul serviciilor sociale din MMFPSPV a unui compartiment de politici și programe 
privind domeniul ÎLD, dezvoltarea unui program comun de ÎLD, în colaborare cu Ministerul Sănătății și 
alocarea de resurse umane, financiare și materiale pentru dezvoltarea sistemului de ÎLD,  
- înființării în cadrul direcției cu atribuții în domeniul serviciilor sociale din MMFPSPV a unui 
compartiment 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, 
- înființării la nivelul Casei Naționale de Pensii Publice și al celor 42 de case teritoriale de pensii a 
compartimentelor de consiliere pre-pensionare pentru persoanele/grupurile de angajaţi care îşi 
manifestă intenţia de pensionare anticipată şi pensionare anticipată parţială, respectiv a celor care 
urmează să se pensioneze pentru limită de vârstă,  
 În vederea înființării în cadrul MMFPSPV a compartimentelor menționate anterior, numărul de posturi 
al MMFPSPV se majorează cu 10 posturi, în condițiile legii,  eșalonat, 5 posturi în 2017 și 5 posturi în 
2018 
În vederea înființării la nivelul Casei Naționale de Pensii Publice și al celor 42 de case teritoriale de 
pensii a compartimentelor de consiliere pre-pensionare, numărul de posturi al Casei Naționale de 
Pensii Publice se majorează cu 150 de posturi, în condițiile legii, eșalonat, 75 posturi în 2017 și 75 
posturi în 2018. Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului propune modificarea legislaţiei din 
domeniile asistenţei sociale, ocupării forţei de muncă, pensiilor şi asigurărilor sociale, sănătăţii, astfel 
încât să poată fi îndeplinite obiectivele planului operațional de acțiune. 

3. Alte informaţii 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impact macro-economic 
Adoptarea şi implementarea actului normativ vor avea un impact macro economic pozitiv prin 
stimularea menţinerii în activitate a persoanelor vârstnice şi încurajarea voluntariatului, a participării 
sociale, în rândul acestora, aspecte care vor contribui la creşterea gradului de ocupare a forţei de 
muncă, scăderea şomajului, creşterea consumului şi a PIB-ului naţional. 

11 Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.                     

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 
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2^1 Impactul asupra sarcinilor administrative 
a) se va cuantifica impactul net al sarcinilor administrative, evidenţiindu-se atât costurile 

administrative generate de noul act normativ sau de modificarea legislativă, cât şi costurile 
administrative eliminate; 

 Înființarea compartimentelor de politici și programe în domeniul îmbătrânirii active și respectiv 
îngrijirii de lungă durată necesită majorarea numărului de posturi aferent MMFPSPV, cu 10 
posturi, eșalonat: 5 posturi în 2017 și 5 posturi în 2018. 

 Pentru înființarea compartimentelor responsabile de consilierea înainte de pensionare pentru 
persoanele/grupurile de angajaţi care îşi manifestă intenţia de pensionare anticipată şi 
pensionare anticipată parţială, respectiv a celor care urmează să se pensioneze pentru limită 
de vârstă, este necesară majorarea numărului de posturi aferent CNPP și a celor 42 de structuri 
teritoriale cu 150 de posturi (3 posturi x 41 de case judetene de pensii + 3 posturi x 6 case 
locale de sector din București + 4 posturi x CPMB + 5 posturi x CNPP = 150 de posturi),  

eșalonat: 75 posturi în 2017 și 75 posturi în 2018. 
b) simplificarea procedurilor administrative. 

Un număr de măsuri prevăzute în Planul operațional pentru implementarea Strategiei în 
perioada 2016-2018, au ca rezultat inclusiv simplificarea procedurilor administrative: 

 interoperabilitatea bazelor de date ale ANAF, MS şi CNPP, ANPIS, ANOFM etc; 

 includerea unor mecanisme deschise şi sensibile pentru reclamaţii şi plângeri în configuraţia 
instituţională a serviciilor sociale; 

 înfiinţarea la nivelul SPAS sau DGASPC, a unei linii telefonice de ajutor de urgenţă, 24/24, 
pentru furnizarea de consiliere şi îndrumarea beneficiarilor persoane vârstnice către servicii 
sociale; 

 crearea de puncte de acces „one-stop” împreună cu managementul externărilor la nivelul 
spitalelor; 

 înfiinţarea de centre comunitare multifuncţionale, în care se acordă servicii sociale şi medicale 
integrate, 

 aplicarea managementului de caz la persoanele vârstnice. 

2^2 Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 

    Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.                     

3. Impact social 
Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice în condiţiile îmbătrânirii active și în condiţii optime 
de sănătate.   
Îmbunătăţirea  percepției pozitive a societăţii asupra persoanelor vârstnice şi rolului lor în cadrul 
societăţii. 

4. Impact asupra mediului 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii 

Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung  
(pe 5 ani) 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii patru ani Media pe 
patru ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, în plus/minus, 
din care: 
a) buget de stat, din 
acesta: 

i. impozit pe profit 
ii. impozit pe venit 
iii. TVA 

b) bugete locale 
i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor 

 
 
 

  0 0  
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sociale de stat: 
i. contribuţii de 

asigurări 

2. Modificări ale 
cheltuielilor bugetare, în 
plus, din care: 
a) buget de stat, din 
acesta: 

i. cheltuieli de 
personal 

ii. bunuri şi servicii 
iii. asistenţă socială 

b) bugete locale: 
i. cheltuieli de 

personal 
ii. bunuri şi servicii 
iii. asistenţă socială 

c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat: 

i. cheltuieli de 
personal 

ii. bunuri şi servicii  

      

3. Impact financiar, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat 
b) bugete locale 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea 
modificărilor veniturilor 
şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

Nu este cazul 

Alte informaţii 
 
 
 

Se are în vedere ca, pentru implementarea acţiunilor prevăzute, acestea 
să fie distribuite conform cheltuielilor calculate aferente bugetului 
alocat MMFPSPV. De asemenea sumele ce vor depăși bugetarea alocată, 
în vederea implementării acţiunilor, vor putea fi accesate prin fondurile 
europene aferente perioadei de programare 2014-2020, pentru acele 
măsuri și proiecte care sunt eligibile în cadrul Programelor Operaționale 
ale României, aprobate de către Comisia Europeană. 

Secţiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:                                                             
       a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare 
a prezentului act normativ: 
Proiectul de act normativ propune modificarea următoarelor acte normative în vigoare, pentru a 
include prevederile prezentului proiect de hotărâre: 

- Legea nr. 17 din  6 martie 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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- Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr.174/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de 
muncă - actualizată conform Hotărârii Guvernului nr.119/2014;                       

- Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile 
pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de 
implementare a acestora, cu modificările și completările ulerioare;     

- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 

- Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, 
republicată, cu modificările ulerioare; 

- Hotărârea Guvernului nr.344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 118/2012  privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Pensii 
Publice;  

- Hotărârea Guvernului nr.161/2016 pentru aprobarea Contractului-cadru care reglementează 
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; 

c) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii: 
- ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru 

elaborarea unui curriculum pentru consilierea individuală şi/sau în grup a populaţiei vârstnice 
şi a unui plan pentru identificarea grupurilor de persoane vârstnice care se confruntă cu cel 
mai mare risc de singurătate, excluziune socială şi depresie; 

- hotărâre a Guvernului/ordin al ministrului pentru elaborarea unei metodologii de 
monitorizare şi control ale mijloacelor de transport în comun, pentru a identifica numărul de 
mijloace de transport care respectă cerinţele universale de accesibilizare şi proporţia rutelor 
deservite de astfel de autobuze/vagoane; 

- ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârsntice pentru 
desemnarea conducătorilor Comitetului interministerial tehnic și Comitetul interministerial 
de coordonare a Strategiei naționale și Planului operațional de acțiuni pentru perioada 2016-
2018; 

- hotărâri ale consiliilor locale și județene pentru implementarea măsurilor privind înființarea 
și finanțarea serviciilor prevăzute în Planului operațional de acțiuni pentru perioada 2016-
2018. 

1^1 Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice 
a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul 
achizițiilor publice, prevederi derogatorii; 
Nu este cazul. 
b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea 
procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziții publice, structură organizatorică 
internă a autorităţilor contractante. 
Nu este cazul  

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie cazul proiectelor 
ce transpun prevederi comunitare                          
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.                     

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare   
 Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.                     

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii  Europene  
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.                                                                  

5. Alte acte normative şi sau documente internaţionale din care decurg angajamente 
 Proiectul de act normativ reprezintă condiţionalitate ex-ante a României, stabilită de către Comisia 
Europeană în contextul perioadei de programare a fondurilor structurale 2014-2020 

6. Alte informaţii 

Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
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1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate  
Proiectul de act normativ  va fi supus consultării publice, conform prevederilor Legii nr.52 din 21 
ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările 
ulterioare, republicată. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în 
care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 
Proiectul de act normativ va fi postat pe pagina de web a MMFPSPV, în consultare publică, fiind astfel 
accesibil tuturor organizațiilor interesate. 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul 
de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului 
nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative. 
Proiectul de act normativ a fost transmis spre consultare Federaţiei Autorităţilor Locale din România, 
Asociaţiei Municipiilor din România, Asociaţiei Oraşelor din România, Asociaţiei Comunelor din 
România şi Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 
Proiectul de act normativ va fi transmis pe circuitul de avizare interministerială la toate ministerele 
din Consiliul interministerial pentru afaceri sociale, sănătate și protecția consumatorilor. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ  
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social  
d) Consiliul Concurenţei  
e) Curtea de Conturi 
Proiectul va fi transmis spre avizare Consiliului Legislativ și Consiliului Economic  și  Social. 

6. Alte informaţii  

Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 
Proiectul a fost elaborat cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, republicată fiind publicat pe site-ul 
MMFPSPV.    

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii biologice  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii 

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei 
publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor 
instituţiilor existente 
Proiectul de act normativ vizează înființarea în cadrul MMFPSPV a două compartimente de politici și 
programe în domeniile îmbătrânirii active și respectiv îngrijirii de lungă durata, cu majorarea 
numărului de posturi aferent MMFPSPV, cu 10 posturi, precum și înființarea în cadrul CNPP, a Caselor 
de pensii ale sectorarelor municipiului București și respectiv a Caselor județene de pensii, a câte unui 
compartiment responsabil de consilierea pre-pensionare, cu majorarea numărului de posturi aferent 
CNPP și a celor 42 de structuri teritoriale cu 150 de posturi astfel: 3 posturi x 41 de case județene de 
pensii + 3 posturi x 6 case locale de sector din municipiul București + 4 posturi x CPMB + 5 posturi x 
CNPP = 150 de posturi. Acestea vor fi înființate eșalonat, astfel: în cadrul MMFPSPV vor fi 5 posturi 
înființate în 2017 și 5 posturi în 2018, iar în cadrul CNPP vor fi 75 posturi înființate în 2017 și 75 în 
2018. 

2. Alte informaţii 
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului 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 HG 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. 

 
MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE 

ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 

Dragoș Nicolae PÎSLARU 
 
 

Avizăm favorabil: 
 

VICEPRIM-MINISTRU, 
MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
 

Vasile DÎNCU 
 

 
MINISTRUL INTERIMAR AL COMUNICAȚIILOR ȘI 

PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ 
 

Dragoș Ioan TUDORACHE 

VICEPRIM-MINISTRU,            
 MINISTRUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI 

RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI 
 

Costin BORC 
 
 
              MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

 
Anca Dana DRAGU 

 
 

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII   
 

Vlad VASILE VOICULESCU 

 
MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI 

CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 
 

Mircea DUMITRU 
 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR 
Petru Sorin BUȘE 

MINISTRUL FONDURILOR EUROPENE 
Cristian GHINEA 

 

 
MINISTRUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

Elisabeta LIPĂ 
 

 
MINISTRUL CULTURII 
Corina Ioana ȘUTEU 

 
MINISTRUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII 

RURALE  
Achim IRIMESCU 

 
PREȘEDINTELE INSTITUTULUI NAȚIONAL DE 

STATISTICĂ 
Tudorel ANDREI 

 
PREȘEDINTELE CASEI NAȚIONALE DE 

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 

Gheorghe Radu TIBICHI 

 
PREȘEDINTELE AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU 

ROMI 
 

Daniel VASILE 
PREȘEDINTELE AGENȚIEI NAȚIONALE A 

FUNCȚIONARILOR PUBLICI 
 

József BIRTALAN 

 
PREȘEDINTELE AGENŢIA NAŢIONALĂ 

ANTI-DOPING, 
 

Graziela Elena VÂJIALĂ 
MINISTRUL JUSTIȚIEI 

Raluca Alexandra PRUNĂ 
 
 

 




