
 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE  

 
Secțiunea 1 

Titlul actului normativ 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării 
cheltuielilor aferente proiectului de investiții „HUB DE SERVICII MMPS  - SII MMPS” 

     
 

Secțiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

 
1. Descrierea situației actuale 

Ministerul Muncii şi Protecției Sociale (MMPS) funcţionează ca organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, asigurând 
coordonarea aplicării strategiei și politicilor Guvernului în domeniile muncii, familiei, protecției 
sociale și persoanelor vârstnice. 

Prin H.G. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecției Sociale, art.4, 
alin (1) pct.1 potrivit căruia MMPS “identifică, elaborează şi promovează politici publice şi acte 
normative în domeniul muncii, justiţiei sociale, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, în 
deplină concordanţă cu prevederile Programului de guvernare şi cu obligaţiile României ce decurg 
din statutul de stat membru al Uniunii Europene, pentru domeniile sale de activitate”, pct. 18. potrivit 
caruia MMPS “elaborează, implementează şi monitorizează din punct de vedere tehnic proiecte 
finanţate din fonduri europene sau din alte surse, programe de colaborare internaţională, precum şi 
proiecte de colaborare bilaterală pentru domeniile sale de activitate” și pct.39 potrivit căruia MMPS 
“implementează şi dezvoltă sistemul informatic integrat în domeniile sale de activitate”, coroborat cu 
alin (2) lit. m) pct.1. potrivit caruia MMPS “elaboreaza politicile publice in domeniul social si al 
ocuparii fortei de munca care pot fi finantate din fondurile europene structurale si de investitii,”, lit.j) 
pct.7. potrivit caruia MMPS “ monitorizează şi evaluează modul de implementare a politicilor şi 
strategiilor în domeniului protecţiei persoanelor cu dizabilităţi” și Programul de Guvernare 2018-
2020, potrivit căruia prin “Măsura 5. Incluziune socială şi reducerea sărăciei -... MMPS asigură 
Dezvoltarea şi interoperabilizarea tuturor bazelor de date din domeniul asistenţei sociale şi crearea 
sistemului "e-asistenţă socială". 

Instituțiile aflate în subordinea și sub autoritatea MMPS sunt: 

Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA) 

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) 

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) 

Agenția Natională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) 

Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) 

Inspecția muncii (IM) 

În cadrul Strategiei Naționale Agenda Digitală a României 2020 (SNADRO 2020) au fost definite o 
serie de evenimente de viață, gestionate și administrate de către MMPS prin intermediul instituțiilor 
aflate în subordinea/sub autoritatea sa (ANDPDCA, ANPIS, ANOFM,CNPP și IM), astfel că toate 
instituțiile au interacțiuni multiple atât cu cetățeanul, cât și cu mediul de afaceri și alte instituții 



publice centrale și locale. 

Evenimentele de viață (EV) reprezintă pașii importanți din viața unui cetățean sau a unei 
întreprinderi, pași ce sunt compuși de obicei din servicii inter-instituționale care servesc unui 
eveniment major al interacțiunii cetățenilor și mediului de afaceri cu Administrația Publică din 
România. Aceste servicii trebuie să funcţioneze de o manieră deschisă şi incluzivă şi să furnizeze 
servicii publice digitale, transfrontaliere, personalizate şi uşor de utilizat, pentru toţi cetăţenii şi 
mediul de afaceri din UE. 

Evenimentele de viaţă selectate în cadrul SNADR 2020 (Anexa 4) Evenimente de viaţă (Life Events) 
la HG 245/2015, pot fi grupate în mai multe categorii, în funcţie de autorităţile implicate în 
defăşurarea activităţilor respective. 

Serviciile publice aferente evenimentelor de viață, presupun atingerea unui grad de sofisticare(minim 
4) și pot fi realizate cu ajutorul autentificării (interacţiune bidirecţională: posibilitatea de a transmite 
online formulare completate; tranzacţii electronice complete, inclusiv livrarea şi/sau plata; 
personalizarea şi pro-activitatea). 

Pe domeniul de acțiune 1 – eGuvernare, Interoperabilitate, Securitate Cibernetică, Cloud Computing, 
Open Data, Big Data și Media Sociale, ce se rezuma la creşterea eficienţei şi reducerea costurilor din 
sectorul public din România prin modernizarea administraţiei, indicatorii e-Guvernare și 
Interoperabilitate, serviciile publice legate de Life Events (evenimente de viață/EV) care vor fi aduse 
la nivelul 4 de sofisticare online, pentru MMPS au fost identificate un număr de 13 Life Events 
distribuite în 4 categorii astfel: 

1. Obţinerea unui loc de muncă (MMPS+ANOFM+CNPP+IM) 

Căutarea unui loc de muncă-EV 17 

Pierderea unui loc de muncă-EV18 

Accidente la locul de muncă şi incapacitate de muncă-EV19 

Pensionare-EV20 

2. Sănătate (MMPS+ ANDPDCA) 

Înregistrarea persoanelor cu dizabilităţi în vederea obţinerii drepturilor sociale (indemnizaţiei 
lunare/indemnizaţiei de insoţitor, după caz) sau alte drepturi aferente.-EV21 

3. Familie (MMPS+ANPIS+ ANDPDCA) 

Obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea copilului (ICC)-EV27 

Acordarea stimulentului pentru revenirea părintelui la locul de muncă (STIM) 

Alocaţia de susţinere a familiei (ASF) 

Ajutorul social pentru asigurarea venitului minim garantat (VMG) 

Alocaţia de stat pentru copii (ASC) 

Adopţii-EV29 

4. Atingerea vârstei majoratului (a deveni independent) (MMPS+IM+ANOFM)            

Încheierea de contracte-EV10 

Asigurarea viitorului personal.-EV12 



Pentru expunerea online către cetățeni, instituțiile publice și mediul de afaceri a serviciilor publice 
aferente proiectului, este vizată punerea la dispoziție a următoarelor servicii de tip G2C/A2C și 
G2B/A2B pentru care se va asigura o implementare consolidată și un nivel ridicat de disponibilitate 
operațională prin: 

- accesarea online a informațiilor referitoare la proceduri/formulare;  

- descărcarea formularelor tipizate corespunzătoare;  

- încărcarea on-line a formularelor precompletate off-line;  

- plata on-line a beneficiilor de asistență socială  precum și a taxelor aferente;  

- programarea on-line în vederea accesării serviciilor digitale; 

- serviciu de suport/helpdesk; 

- furnizarea de atribute certificate asociate identității digitale. 

Pentru fundamentarea politicilor din domeniul asistenţei sociale şi incluziune socială și a cadrului 
legislativ privind acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, precum şi cele 
referitoare la organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea Sistemului Naţional de Asistenţă Socială în 
România, MMPS are nevoie de evidențe colectate din teritoriu cu privire la activitatea serviciilor 
sociale și beneficiarii de servicii sociale, respectiv un sistem performant de raportare a datelor privind 
serviciile sociale, beneficiile de asistență socială și beneficiarii de servicii sociale. 

Conform Legii nr. 292/2011 , cu modificările și completările ulterioare, sistemul național de asistență 
socială (cu cele două componente: serviciile sociale și beneficiile de asistență socială) trebuie să 
urmărească următoarele cerințe de acordare:  

a) beneficiile de asistență socială şi serviciile sociale să constituie un pachet unitar de măsuri corelate 
şi complementare;  

b) serviciile sociale să primeze față de beneficiile de asistență socială, în cazul în care costul acestora 
şi impactul asupra beneficiarilor este similar.  

Sistemele de management și prelucrare a datelor utilizate în prezent în domeniul asistenței sociale nu 
permit corelarea și gestiunea integrată a celor două componente, serviciile sociale și beneficiile 
sociale, pentru a putea îndeplini cerințele prevăzute de politicile sociale actuale, respectiv: 

Sistemul actual de colectare a informațiilor în domeniul serviciilor sociale trebuie îmbunătățit astfel 
încât să se asigure aplicarea unitară, creșterea acurateței și a relevanței datelor la nivelul tuturor 
unităților administrativ-teritoriale din țară;  

Nu există registre electronice centralizate cu beneficiarii de servicii sociale (la nivel de CNP ) sau cu 
beneficiarii anumitor categorii de beneficii sociale (ex. ajutorul de încălzire), pentru a putea analiza și 
obține o imagine completă asupra măsurilor de asistență socială de care beneficiază fiecare persoană 
vulnerabilă în parte; 

Anchetele sociale, principalul instrument de colectare a datelor privind persoanele vulnerabile, se 
realizează de obicei în format hârtie și nu există un instrument electronic care să asigure colectarea 
centralizată și raportarea electronică a datelor rezultate din acestea. Dosarele de acordare a serviciilor 
sociale sau a beneficiilor sociale sunt în general întocmite doar în format letric. 

Ca urmare, nu există posibilitatea interoperabilizării datelor privind beneficiarii de servicii sociale cu 
beneficiarii de beneficii de asistență socială și cu alte măsuri de protecție socială (pensii, șomaj, etc.) 
pentru a putea evalua eficiența măsurilor de asistență socială sau pentru a identifica erorile de 



acordare a acestora (dublarea serviciilor, etc.) și pentru a putea orienta și dimensiona în funcție de 
evidențe, politicile viitoare în domeniul protecției sociale. 

De asemenea, sistemele informatice existente nu permit furnizarea de servicii electronice de tip e-
guvernare, centrate pe evenimentele de viață, așa cum urmărește Strategia Națională privind Agenda 
Digitală pentru România 2020 (SNADR), respectiv nu există posibilitatea de a oferi cetățeanului 
beneficiar de asistență socială acces electronic direct și informații cu privire la dosarul personal de 
asistență socială, la măsurile de sprijin de care beneficiază sau la care are dreptul.  

În cadrul proiectelor propuse spre finanțare în domeniul social, rolurile diferiților parteneri nu pot fi 
strict separate din cauza complexității proceselor și a deciziilor instituțional-legale care se impun 
pentru a trece de la paradigma „pe hârtie” la cea „digitală”. Cu toate acestea, o separare a rolurilor 
este posibilă, la nivel conceptual, astfel: 

MMPS, în calitate de autoritate centrală în domeniul protecției sociale, va asigura, în cadrul 
proiectului dezvoltat la nivel central, sintetizarea informațiilor cu privire la procesele administrative 
implicate în evenimentele de viață, va lua deciziile cu privire la modificările necesare proceselor 
administrative în sensul informatizării acestora și va asuma opțiunile cu privire la serviciile și 
beneficiile sociale care constituie efectiv evenimente de viață; 

ANPIS, în calitate de instituție în subordinea MMPS și partener al MMPS în acest proiect, va asigura 
participarea efectivă, împreună cu MMPS și ADR , la (re)definirea proceselor administrative care vor 
constitui evenimentele de viață aflate în responsabiltatea sa, concomitent cu asigurarea continuității și 
evoluării sistemelor informatice proprii, către noile procese; 

ANDPDCA, ANOFM, ANES, IM și CNPP - instituții în subordinea/sub autoritatea MMPS, vor fi 
principalii furnizori de date și informații din sistemele informatice proprii ce se vor integra în 
sistemul informatic integrat al MMPS ce va fi dezvoltat prin acest proiect. 

Studiul de fezabilitate și Proiectul Tehnic aferente Proiectului „HUB DE SERVICII MMPS - SII 
MMPS” au fost realizate de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI), prin 
Unitatea de Implementare Proiecte UIP POAT, în baza Protocolului de colaborare încheiat între 
MMJS și MCSI ce au avut ca obiect elaborarea și depunerea proiectelor spre finanțare din Programul 
Operațional Competitivitate, pentru realizarea obiectivelor Strategiei Naționale privind Agenda 
Digitală pentru România 2020 și ale Strategiei privind eGuvernarea în România. Documentele au fost 
finalizate in anul 2019. 
1.1 Prezentul act normativ nu transpune legislație comunitară și nu creează cadrul pentru aplicarea 
directă a acesteia. 
2. Schimbări preconizate 

Proiectul „HUB DE SERVICII MMPS - SII MMPS” are ca obiect realizarea dezvoltării unui sistem 
informatic și a unei platforme de interoperabilitate și interconectare între minister și instituțiile din 
subordinea/sub autoritatea/în coordonarea sa și alte instituții la nivel central și local care va optimiza 
fluxul de depunere a documentelor şi de soluţionare a solicitărilor venite din partea cetăţenilor și 
mediului de afaceri,va aduce beneficii cetățenilor prin simplificarea și debirocratizarea procedurilor 
prin: 

• punct unic de contact (portal unic cross MMPS) vs (situația actuală cu mai multe portaluri); 

• facilitarea aplicării principiului numai o dată în relația cetățeanului cu MMPS prin 
interoperabilitate cross MMPS și interoperabilitate cross administrație publică; 

• mai multe alternative de interacțiune cu MMPS și instituțiile din subordine /sub autoritate 
(prin SII MMPS se introduce alternativa e-government); 



• gradul 4 de sofisticare pentru serviciile publice electronice oferite; 

• facilitarea aplicării managementului de caz de către specialiștii din domeniul asistenței sociale 
care va permite măsuri de analiză și măsuri personalizate pentru cetățean (familie/beneficiar); 

• alte beneficii: reducere de costuri, facilitarea interacțiunii cu furnizorii de servicii sociale, 
reducerea erorilor și a fraudelor din sistem; Prin proiectul SINA informaţiile vor fi introduse în 
sistemul ANDPDCA direct de la nivelul local al SPAS şi DGASPC şi vor permite luarea mai rapidă a 
măsurilor ce se impun pentru copiii expuși riscului de separare de familie și pentru cei separați 
temporar sau definitiv de aceasta, dar vor fi disponibile şi în timp real tuturor factorilor de decizie în 
ceea ce priveşte elaborarea politicilor publice, evaluarea activităţilor, implementarea procedurilor 
specifice şi corelarea informaţiilor. 

Aceste informaţii vor fi disponibile inclusiv MMPS, precum şi celorlalte autorități din subordinea sau 
aflate în coordonarea MMPS, sistemul informatic fiind deschis relaţionării automate pe bază de 
protocoale, evoluţie fundamentală atât pentru ANDPDCA cât şi pentru MMPS, având în vedere faptul 
că în prezent informaţiile circulă pe suport de hârtie. 
Proiectul va contribui la eficientizarea activității la nivel organizațional prin informatizarea serviciilor 
de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor din domeniile de 
activitate speficice MMPS, va simplifica și permite debirocratizarea proceselor de business, va 
asigura implementarea conceptelor EU de transmitere a documentelor o singură dată către 
administrație (once only), va folosi modul de utilizare în comun a resurselor (share and reuse) și va 
asigura trecerea la noi tehnologii TIC (ex. "cloud guvernamental", ansamblul guvernamental unitar 
compus din servicii, aplicaţii, stocare de date şi infrastructură distribuită ). 
Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice 

Obiectivul general al proiectului „HUB DE SERVICII MMPS - SII MMPS”  constă în realizarea 
infrastructurii specifice - sistem informatic integrat, necesar pentru integrarea, corelarea și 
managementul optim al tuturor informațiilor din domeniile de activitate specifice MMPS astfel încât 
interacțiunea cetățeanului, atât cu MMPS direct cât și cu instituțiile aflate în subordinea/sub 
autoritatea/în coordonarea MMPS, să se poată realiza în mediul on-line printr-un singur punct de 
contact – portalul MMPS, fără deplasare la ghișeu, facilitându-se astfel accesul la o gamă largă de 
servicii publice electronice, la asistență, consiliere și îndrumare. Acest obiectiv strategic asigură 
furnizarea serviciilor publice electronice aferente evenimentelor de viață din domeniul muncii, 
familiei și protecției sociale și aducerea acestora la nivelul minim 4 de sofisticare, conform SNADR 
2020..  

Obiectivele specifice proiectului sunt furnizarea de servicii electronice, crearea unui instrument 
informatic de verificări încrucișate, asigurarea interoperabilității sistemelor informatice în plan intern 
(între departamentele MMPS și instituțiile aflate în subordinea/sub autoritatea/în coordonarea 
MMPS), național (între MMPS și instituțiile aflate în subordinea/sub autoritatea/în coordonarea 
MMPS și alte instituții centrale și locale) și european (cu sisteme omoloage de la nivel European, cu 
Registrele Europene), care vor permite: 

• crearea facilității de depunere on-line a cererilor de beneficii de asistență socială și servicii 
sociale prin intermediul unui singur punct de contact cu cetățeanul – portalul MMPS, 

•  crearea modulul e-Asistență Socială,  
• posibilitatea de consultare on-line a dosarelor de către orice cetațean sau întreprindere,  
• constituirea dosarelor electronice ale beneficiarilor de servicii sociale și implicit optimizarea 

și modernizarea activității specialiștilor (asistenților sociali) prin implementarea unui modul 
de management de caz, inclusiv prin culegerea/introducerea de date prin terminale mobile (ex. 
pentru ancheta socială), modul care va permite totodată crearea și consolidarea diverselor 
formulare electronice și crearea bazelor de date electronice interoperabile (la nivel de CNP) 



pentru diferitele tipuri de servicii.  
• creșterea accesibilității serviciilor publice electronice care urmează a fi furnizate de către 

MMPS și instituțiile aflate în subordinea/sub autoritatea/în coordonarea MMPS, fiind în fapt 
măsuri de optimizare și debirocratizare. 

• asigurea mecanismelor de prevenție, de semnalare automată a suspiciunii de fraudă 
• furnizarea de  date corecte (prin eliminarea erorilor, redundanțelor și/sau tentativelor de 

fraudă) puse la dispoziția celor care gestionează fondurile publice destinate indemnizațiilor 
sociale, beneficiilor sociale, pensiilor, ajutorului de șomaj, prestării serviciilor sociale, 
acordării ajutoarelor etc., în domeniile de activitate specifice MMPS și totodată, prin 
consolidarea și interpretarea datelor istorice prin capabilităţile de interogare şi raportare a unor 
volume mari de date, obținându-se rapoarte optimizate pentru fundamentarea deciziilor și 
politicilor din domeniile muncă, familie și protecție socială, la nivel național. 

• asigurarea interoperabilității sistemelor informatice în plan intern (între departamentele 
MMPS și instituțiile aflate în subordinea/sub autoritatea/în coordonarea MMPS), național 
(între MMPS și instituțiile aflate în subordinea/sub autoritatea/în coordonarea MMPS și alte 
instituții centrale și locale) și european (cu sisteme omoloage de la nivel European, cu 
Registrele Europene), 

• gestionarea unitară a informațiilor cu privire la beneficiarii de drepturi de securitate socială 
acordate acestora din fonduri publice. 

 
3. Alte informații 
Nu este cazul. 

 
Secțiunea a 3-a 

Impactul socio - economic al proiectului de act normativ 
 

1. Impact macro-economic 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
11 Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutoarelor de stat 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.             
2. Impact asupra mediului de afaceri 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
21 Impactul sarcinilor administrative 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
22 Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
3. Impact social 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
4. Impact asupra mediului 
Proiectul de act normativ  nu se referă la acest subiect. 
5. Alte informații  
 
Prin proiectul „HUB DE SERVICII MMPS - SII MMPS”  se oferă posibilitatea realizării 
infrastructurii specifice - sistem informatic integrat, necesar pentru integrarea, corelarea și 
managementul optim al tuturor informațiilor din domeniile de activitate specifice MMPS astfel încât 
interacțiunea cetățeanului, atât cu MMPS direct cât și cu instituțiile aflate în subordinea/sub 
autoritatea/în coordonarea MMPS, să se poată realiza în mediul on-line printr-un singur punct de 
contact – portalul MMPS, fără deplasare la ghișeu, facilitându-se astfel accesul la o gamă largă de 
servicii publice electronice, la asistență, consiliere și îndrumare. 



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

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani) 
- mii lei - 

Indicatori Anul curent Următorii patru ani Media 
pe cinci 

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 
sociale de stat: 

i. contribuții de 
asigurări 

 
 
 

     

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

i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri și servicii 

iii. asistență socială 
b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri și servicii 

iii. asistență socială 
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri și servicii 

      

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

      

4. Propuneri pentru 
acoperirea creșterii 
cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 

Proiectul de act normativ  nu se referă la acest subiect. 



veniturilor și/sau 
cheltuielilor bugetare 
7. Alte informații:  Finanțarea proiectului de investiții se realizează din fonduri externe 

nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului 
Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Cercetării, Inovării și 
Digitalizării, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, 
conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. 
Potrivit Studiului de fezabilitate și a Proiectului Tehnic aferente 
Proiectului „HUB DE SERVICII MMPS - SII MMPS”, bugetul 
conține doar cheltuieli eligibile și este distribuit pentru cele 3 
instituții partenere după cum urmează: 

MMPS: 131.424 mii lei, din care ANPIS: 2.153 mii lei 
MCID - ADR: 1.703 mii lei. 

Secțiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: 
11.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice. 
    a) impact legislativ - prevederi de modificare și completare a cadrului normativ în domeniul 
achizițiilor publice, prevederi derogatorii; 
Nu este cazul. 
    b) norme cu impact la nivel operațional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfășurarea 
procedurilor de achiziție publică, unități centralizate de achiziții publice, structură organizatorică 
internă a autorităților contractante. 
Nu este cazul. 
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în materie cazul 
proiectelor ce transpun prevederi comunitare    
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                       
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare   
 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                     
4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii  Europene  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                                  
5. Alte acte normative și sau documente internaționale din care decurg angajamente 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
6. Alte informații:  
Nu este cazul. 

Secțiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1.Informații privind procesul de consultare cu organizațiile neguvernamentale, institute de 
cercetare și alte organisme implicate  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea precum și a modului în 
care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
3.Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care 
proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii 
Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 
autorităților administrației 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 desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
5. Informații privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ  
b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării 
c) Consiliul Economic și Social 
d) Consiliul Concurenței  
e) Curtea de Conturi 
Proiectul de act normativ va fi avizat de către Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social. 
6. Alte informații:  
Nu este cazul. 

 
Secțiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea 
și implementarea proiectului de act normativ 

 
1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 
 În procesul de elaborare a prezentului proiect de act normativ, au fost respectare regulile procedurale 
aplicabile pentru asigurarea transparenței decizionale prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare. Proiectul 
a fost supus comentariilor publicului prin publicare pe pagina de internet a Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale  
Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 din Regulamentul privind procedurile, la 
nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici 
publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. 
2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității 
cetățenilor sau diversității biologice  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
3. Alte informații:  
Nu este cazul. 

 
Secțiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 
 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile 
administrației publice centrale și/sau locale - înființarea unor noi organisme sau  extinderea 
competențelor instituțiilor existente 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  
2. Alte informații 
Nu este cazul. 

 
 
 
 



Față de cele prezentate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre privind 
aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării 
cheltuielilor aferente proiectului de investiții „HUB DE SERVICII MMPS (SII MMPS)”, care, în 
forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate și pe care îl supunem spre aprobare. 
 
 
 

 
Ministrul Muncii și Protecției Sociale 

 
Raluca TURCAN 

 

 
Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

 
Ciprian-Sergiu TELEMAN 

 
Președintele  

Autorității pentru Digitalizarea României 
 

Octavian OPREA 
 

 
AVIZĂM: 

 
 

Ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi 
Administrației 

 
Atilla Zoltan CSEKE 

 

 
Ministrul Investițiilor şi Proiectelor Europene 

 
Cristian GHINEA 

 

 
Directorul 

Serviciului Român de Informații 
 

Eduard HELVING 

 
Directorul  

Serviciului de Telecomunicații Speciale 

Ionel-Sorin BĂLAN 

 
Ministrul Sănătății 

 
Ioana MIHĂILĂ 

 

 
Președintele 

Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 
 

Adrian Gheorghe 
 
 

 
Ministrul Finanțelor 

 
Alexandru NAZARE 
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