SITUAȚIA IMPLEMENTĂRII PNRR LA NIVELUL MINISTERULUI MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
Componenta 8 – Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii (ALOCARE: 85.00 milioane euro, granturi)
Investiție/Reformă
R6. Reforma Sistemului
public de pensii

Număr
Jalon/Țintă
Jalon/Țintă
211
Jalon: Asistență tehnică
contractuală furnizată de o entitate
care va fi selectată în conformitate
cu legislația națională privind
achizițiile publice

Termen Stadiu privind implementarea
jaloanelor/țintelor
Q4 2021 Jalonul este parțial îndeplinit – a fost
aprobat memorandumul cu tema:
„Contractarea serviciilor de asistență
tehnică pentru implementarea reformei
sistemului public de pensii și unele
măsuri pentru crearea unui cadru
eficient în vederea îndeplinirii
jaloanelor aferente acestei reforme”
care stabilește calendarul de
contractare a serviciilor de asistență
tehnică din partea Băncii Mondiale
Termenul pentru semnarea acordului de
servicii de consultanță rambursabilă cu
Banca Mondială este 28 februarie 2021
În prezent este în lucru elaborarea
termenilor de referință pentru acordul
de servicii de consultanță rambursabilă
cu Banca Mondială, între experți Băncii
Mondiale și reprezentanții MMSS
Următoarele etape pentru semnarea
acordului:
- Finalizarea termenilor de
referință la nivelul structurilor
implicate în implementarea
reformei (CNPP, MMSS – DASS +
Unitate PNRR) și reprezentanții
Băncii Mondiale, respectiv
definirea livrabilelor principale

și secundare + elementele de
cost
-

Validarea cu structurile juridice
a termenilor de referință și
actualizarea acestora.

-

Semnarea acordului de servicii

RESPONSABILI:
 MMSS – echipa PNRR
 MMSS – DAS
 CNPP
212

Jalon: Intrarea în vigoare a unui
ordin al ministrului prin care se
instituie un comitet de monitorizare
însărcinat cu revizuirea, cu sprijinul
furnizorului de asistență tehnică,
a sistemului de pensii și a
intervențiilor la nivel de politici în
sistemul de pensii

Q4 2021

Jalonul este îndeplinit
A fost publicat în Monitorul Oficial
Ordinul comun al MMSS nr.
1239/27.12.2021 și MF
nr.1593/29.12.2021 privind instituirea
privind constituirea comitetului de
monitorizare a reformei sistemului
public de pensii potrivit Planului
național de redresare și reziliență,
Etapa următoare pentru implementarea
reformei va viza organizarea unei
primei reuniuni a comitetului pentru:
- Prezentarea unei informări
privind stadiul reformei
sistemului public de pensii
- Aprobarea regulamentului de
organizare și funcționare a
comitetului de monitorizare și a
comisiei tehnice ce sprijină
activitatea comitetului
Se va constitui comisia tehnică,
prevăzută la nivelul ordinului, prin
transmiterea adreselor de către MMSS-

DAS, către structurile implicate în
vederea nominalizării membrilor
RESPONSABILI:
 MMSS – echipa PNRR
 MMSS – DAS
 CNPP
213

Jalon: Intrarea în vigoare a
modificărilor aduse cadrului de
reglementare pentru a se asigura
sustenabilitatea pensiilor din cadrul
pilonului 2

Q1 2022

Stabilirea uni întâlniri de lucru
reprezentanții ASF pentru dezbaterea și
promovarea măsurilor incluse la nivelul
jalonului, inclusiv a prevederii
referitoare la „asigurarea
sustenabilității fiscale a pilonului II
printr-o creștere a contribuțiilor în
conformitate cu dispozițiile Strategiei
fiscal –bugetare (actualul program de
Guvernare prevede creșterea
contribuției cu 1pp la 4,75%, până în
2024)
RESPONSABILI:
 MMSS – echipa PNRR
 MMSS – DAS
 CNPP

214

Jalon: Intrarea în vigoare a noii legi
privind sistemul de pensii, care
înlocuiește dispozițiile Legii nr.
127/2019

Q1 2023

Etapele propuse pentru organizarea
activității de elaborare a actului
normativ:
- Constituirea grup de lucru cu
experți de la nivelul CNPP și
MMSS
- Stabilirea unui calendar de lucru
pe capitole
- Stabilirea parametrilor cu
impact asupra sustenabilității
(transmiterea lor către BM –
pentru modelarea financiară)

Abordare strategică în raport cu
finanțatorul/CE:
- Inițierea discuțiilor la nivel
politic cu conducerea CE,
comisar buget și finanțe,
comisar ocupare și afaceri
sociale
- inițierea discuțiilor la nivel de
conducere directorate generale
– SG Recovery, DG ECFIN DG
EMPL
- inițierea discuțiilor tehnice, la
nivel de experți pentru
lămurirea aspectelor legate de
legea 127/2019, precum și
referitoare la costurile și
impactul bugetar necesar pentru
corectarea inechităților
RESPONSABILI:
 MMSS – echipa PNRR
 MMSS – DAS
 CNPP
215

Jalon: Intrarea în vigoare a cadrului
legislativ pentru reducerea
cheltuielilor cu pensiile speciale

Q4 2022

Etape propuse pentru organizarea
activității de elaborare a actului
normativ:
- Includerea în acordul de
finanțare cu MIPE a prevederilor
din cadrul memorandumului
aprobat în Guvern referitoare la
pensiile/indemnizațiile de
serviciu
- Încheierea protocoalelor de
colaborare
- Stabilirea grupurilor de lucru
inter-instituționale cu
instituțiile implicate

-

Elaborarea propunerilor de
modificare/ajustare a
pensiilor/indemnizațiilor de
serviciu pentru fiecare
tip/categorie și a măsurilor
orizontale în vederea respectării
CID

Se va demara încheierea protocoalelor
și stabilirea grupurilor interinstituționale.
RESPONSABILI:
 MMSS – echipa PNRR
 MMSS – DAS
 CNPP
I9. Susținerea
procesului de
evaluare a dosarelor de
pensii aflate în plată

239

Jalon: Toate dosarele de
pensii recalculate

Q4 2023

Etape propuse pentru îndeplinirea
jaloanelor:
- Continuarea procesului de
evaluare a dosarelor de pensii
- Recalcularea pensiilor și
transmiterea noilor decizii
(includerea în buget-ul aferent
anului 2023 a costurilor
aferente)
- Finalizarea procedurilor de
achiziții publice pentru
asigurarea suportului logistic în
vederea accelerării procesului
de evaluare a dosarelor de
pensii (infrastructură IT și alte
dotări)

I10. Eficiență
operațională și servicii
Electronice avansate
pentru sistemul
național de pensii prin
digitalizare

240

Jalon: Sistemul informatic din
cadrul Casei Naționale de Pensii
Publice este operațional – Sistem IT
operațional

Q4 2024

Organizarea unor întâlnirii de lucru
între responsabilii de la nivelul MMSS –
echipei PNRR și reprezentanții CNPP. A
fost organizată de asemenea o întâlnire
de lucru între reprezentanții MMSS,
CNPP și STS pentru analizarea opțiunilor

privind implementarea proiectului și
dezvoltarea sistemului informatic.
Etape propuse pentru îndeplinirea
jalonului:
- Stabilirea calendarului de
implementare (elaborarea
caietului de sarcini pentru
realizarea SF/PT; elaborarea
propriu-zisă a SF și PT;
dezvoltarea propriu-zisă)
-

Achiziționarea de servicii pentru
formarea competențelor digitale
la nivelul angajaților CNPP și
CJPP

RESPONSABILI:
 MMSS – echipa PNRR
 MMSS – DAS
 CNPP

Componenta 13 – Reforme sociale (ALOCARE: 196.74 milioane euro, din care 89.05 milioane euro împrumuturi)
Investiție/Reformă
R1. Crearea unui nou
cadru legal pentru a
preveni separarea
copiilor de familie

Număr
Jalon/Țintă
Jalon/Țintă
378
Jalon: Intrarea în vigoare a unui act
legislativ necesar pentru a preveni
separarea copiilor de familie și
sprijinirea familiilor vulnerabile

Termen
Q4 2022

Stadiu/propuneri pentru organizarea
implementării
Au fost inițiate discuții cu Banca
Mondială în vederea asigurării
asistenței tehnice necesare în vederea
implementării reformei.
În prezent este în lucru elaborarea
termenilor de referință pentru acordul
de servicii de consultanță rambursabilă
cu Banca Mondială, între experți Băncii
Mondiale și reprezentanții MMSS

Următoarele etape pentru semnarea
acordului:
Finalizarea termenilor de
referință la nivelul structurilor
implicate în implementarea reformei și
reprezentanții Băncii Mondiale,
respectiv definirea livrabilelor
principale și secundare + elementele
de cost
Validarea cu structurile juridice
a termenilor de referință și
actualizarea acestora.
Semnarea acordului de servicii
de asistență tehnică
RESPONSABILI:
 MMSS – echipa PNRR
 ANPDC
R2. Reforma sistemului
de protecție a
persoanelor adulte cu
dizabilități

380

Jalon: Intrarea în vigoare a actului
legislativ pentru punerea în aplicare
și operaționalizarea Ghidului privind
Accelerarea procesului de
dezinstituționalizare

Q4 2022

Au fost inițiate discuții cu Banca
Mondială în vederea asigurării
asistenței tehnice necesare în vederea
implementării reformei.
În prezent este în lucru elaborarea
termenilor de referință pentru acordul
de servicii de consultanță rambursabilă
cu Banca Mondială, între experți Băncii
Mondiale și reprezentanții MMSS
Următoarele etape pentru semnarea
acordului:
-Finalizarea termenilor de referință la
nivelul structurilor implicate în
implementarea reformei și
reprezentanții Băncii Mondiale,
respectiv definirea livrabilelor
principale și secundare + elementele
de cost

-Validarea cu structurile juridice a
termenilor de referință și actualizarea
acestora.
RESPONSABILI:
 MMSS – echipa PNRR
 ANDPD
381

Jalon: Intrarea în vigoare a legii de
sprijinire a punerii în aplicare a
strategiei naționale adoptate
pentru prevenirea instituționalizării

Q4 2022

Au fost inițiate discuții cu Banca
Mondială în vederea asigurării
asistenței tehnice necesare în vederea
implementării reformei.
În prezent este în lucru elaborarea
termenilor de referință pentru acordul
de servicii de consultanță rambursabilă
cu Banca Mondială, între experți Băncii
Mondiale și reprezentanții MMSS
Următoarele etape pentru semnarea
acordului:
-Finalizarea termenilor de referință la
nivelul structurilor implicate în
implementarea reformei și
reprezentanții Băncii Mondiale,
respectiv definirea livrabilelor
principale și secundare + elementele
de cost
-Validarea cu structurile juridice a
termenilor de referință și actualizarea
acestora.
RESPONSABILI:
 MMSS – echipa PNRR
 ANDPDC

R3. Implementarea
venitului minim de
incluziune (VMI)

384

Jalon: Intrarea în vigoare a legii de
aprobare a normelor de aplicare a
VMI

Q3 2022

Au fost inițiate discuții cu Banca
Mondială în vederea asigurării

asistenței tehnice necesare în vederea
implementării reformei.
În prezent este în lucru elaborarea
termenilor de referință pentru acordul
de servicii de consultanță rambursabilă
cu Banca Mondială, între experți Băncii
Mondiale și reprezentanții MMSS
Următoarele etape pentru semnarea
acordului:
-Finalizarea termenilor de referință la
nivelul structurilor implicate (MMSSDirecția Politici Beneficii Sociale) în
implementarea reformei și
reprezentanții Băncii Mondiale,
respectiv definirea livrabilelor
principale și secundare + elementele
de cost
-Validarea cu structurile juridice a
termenilor de referință și actualizarea
acestora.
RESPONSABILI:
 MMSS – echipa PNRR
 MMSS - DPBS
 ANPIS
R4. Introducerea
tichetelor de muncă și
Formalizarea muncii
pentru lucrătorii casnici

387

Jalon: Intrarea în vigoare a
legislației și a normelor de aplicare
privind sistemul de tichete pentru
lucrătorii casnici

Q1 2022

Proiectul de act normativ a fost
transmis în avizare interinstituțională
la MFTES, MS, MTI, CNAS, MCID, ADR,
ANSPDCP, ANAP, SGG, și MF.
RESPONSABILI:
 MMSS – echipa PNRR
 MMSS - DPOMB
 ANOFM

R6. Îmbunătățirea
legislației privind

398

Jalon: Intrarea în vigoare a
modificării Legii nr. 219/2015

Q2 2022

Au fost inițiate discuții cu Banca
Mondială în vederea asigurării

economia socială împrumuturi

privind economia socială și a
normelor de aplicare

asistenței tehnice necesare în vederea
implementării reformei.
În prezent este în lucru elaborarea
termenilor de referință pentru acordul
de servicii de consultanță rambursabilă
cu Banca Mondială, între experți Băncii
Mondiale și reprezentanții MMSS
Următoarele etape pentru semnarea
acordului:
-Finalizarea termenilor de referință la
nivelul structurilor implicate (MMSSDirecția Politici de Ocupare și
Mobilitate Profesională) în
implementarea reformei și
reprezentanții Băncii Mondiale,
respectiv definirea livrabilelor
principale și secundare + elementele
de cost
-Validarea cu structurile juridice a
termenilor de referință și actualizarea
acestora.
RESPONSABILI:
 MMSS – echipa PNRR
 MMSS - DPOMP
 ANOFM

R7. Reforma serviciilor
de îngrijire de lungă
durată pentru
persoanele vârstnice împrumuturi

399

Jalon: Intrarea în vigoare a unei legi
pentru adoptarea și implementarea
Strategiei naționale privind
îngrijirea pe termen lung

Q4 2022

Au fost inițiate discuții cu Banca
Mondială în vederea asigurării
asistenței tehnice necesare în vederea
implementării reformei.
În prezent este în lucru elaborarea
termenilor de referință pentru acordul
de servicii de consultanță rambursabilă
cu Banca Mondială, între experți Băncii
Mondiale și reprezentanții MMSS

Următoarele etape pentru semnarea
acordului:
-Finalizarea termenilor de referință la
nivelul structurilor implicate (MMSSDirecția Politici Beneficii Sociale) în
implementarea reformei și
reprezentanții Băncii Mondiale,
respectiv definirea livrabilelor
principale și secundare + elementele
de cost
-Validarea cu structurile juridice a
termenilor de referință și actualizarea
acestora.
Au fost inițiate discuții, la nivel tehnic,
cu reprezentanții Ministerului
Sănătății, Ministerului Finanțelor și
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației pentru
elaborarea strategiei.
RESPONSABILI:
 MMSS – echipa PNRR
 DPSS

