NOTĂ
privind situația implementării jaloanelor și țintelor aferente
Planului Național de Redresare și Reziliență,
la nivelul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale (MMSS)
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) are în cadrul PNRR o alocare totală de
368,9 milioane euro, din valoarea totală de 29,2 mld. Euro, în calitate de gestionar al
fondurilor europene pentru măsurile de infrastructură socială, cât și de beneficiar, fiind
responsabil de implementarea măsurilor de reformă și de investiții în domeniile
pensiilor, salarizării, asistenței sociale și digitalizării (în parteneriat cu instituțiile din
subordinea/sub autoritatea/coordonarea acestuia).
PNRR a fost transmis de către România în 31 mai 2021 la Bruxelles și Comisia Europeană
a evaluat pozitiv planul în data de 27 septembrie 2020 propunând aprobarea acestuia.
Acesta a fost aprobat, alături de planurile Estoniei și Finlandei, în cadrul ECOFIN Consiliul UE al miniștrilor economiei și finanțelor, în data de 28 octombrie 2020, urmând
a fi accesată pre-finanțarea de 13% în valoare de aproximativ 3,7 mld. euro.
Intervențiile MMSS se regăsesc în 4 componente din cele 15 ale întregului plan, după cum
urmează:
-

Componenta 13 – Reforme sociale (unde MMSS este desemnat minister
coordonator)
Componenta 14 - Bună Guvernanță (unde MMSS are calitatea de beneficiar pentru
implementarea reformei privind sistemul public de salarizare)
Componenta 8 - Reforma Fiscală și Reforma Sistemului de Pensii (unde MMSS este
responsabil împreună cu Ministerul de Finanțe)
Componenta 7 - Transformare Digitală (unde MMSS are calitatea de beneficiar
pentru proiectele de digitalizare)

În ceea ce privește stadiul îndeplinirii jaloanelor și țintelor cu termene la nivelul
trimestrului IV 2021 și anului 2022 este următoarea:
A. Reforma și modernizarea sistemului de pensii
 Asistență tehnică contractuală furnizată de o entitate care va fi selectată în
conformitate cu legislația națională privind achizițiile publice – Q4 2021- jalonul
este parțial îndeplinit, urmând a fi încheiat acordul de servicii de asistență
tehnică rambursabilă între MSS și Banca Mondială)
 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
(MMSS, MF, Consiliul Fiscal, CNPP) – Q4 2021 – jalon îndeplinit
 Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare pentru a se
asigura sustenabilitatea pensiilor din cadrul pilonului 2 – Q1 2022 – jalon în curs
de îndeplinire
 Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile
speciale – jalon în curs de îndeplinire (a fost aprobat un memorandum în Guvern
care include un plan de măsuri pentru crearea unui cadru eficient de
implementare a măsurilor de reformă)
B. Reforme și investiții sociale
 Intrarea în vigoare a legislației și a normelor de aplicare privind sistemul de tichete
pentru lucrătorii casnici – Q1 2022 – jalon în curs de îndeplinire (proiectul de











lege privind reglementarea activității prestatorului casnic se află în avizare
interinstituțională)
Intrarea în vigoare a modificării Legii nr. 219/2015 privind economia socială și a
normelor de aplicare – Q2 2022 – jalon în curs de îndeplinire (au fost inițiate
discuții cu Banca Mondială în vederea asigurării asistenței tehnice necesare în
vederea implementării reformei, iar în prezent se află în lucru elaborarea
termenilor de referință)
Intrarea în vigoare a legii de aprobare a normelor de aplicare a VMI – Q3 2022 –
jalon în curs de îndeplinire (au fost inițiate discuții cu Banca Mondială în
vederea asigurării asistenței tehnice necesare în vederea implementării
reformei, iar în prezent se află în lucru elaborarea termenilor de referință)
Intrarea în vigoare a actului legislativ pentru punerea în aplicare și
operaționalizarea Ghidului privind Accelerarea procesului de dezinstituționalizareQ4 2022 – jalon în curs de îndeplinire (au fost inițiate discuții cu Banca Mondială
în vederea asigurării asistenței tehnice necesare în vederea implementării
reformei)
Intrarea în vigoare a legii de sprijinire a punerii în aplicare a strategiei naționale
adoptate pentru prevenirea instituționalizării - Q4 2022 – jalon în curs de
îndeplinire (au fost inițiate discuții cu Banca Mondială în vederea asigurării
asistenței tehnice necesare în vederea implementării reformei)
Intrarea în vigoare a unei legi pentru adoptarea și implementarea Strategiei
naționale privind îngrijirea pe termen lung - Q4 2022 – jalon în curs de îndeplinire
(au fost inițiate discuții cu Banca Mondială în vederea asigurării asistenței
tehnice necesare în vederea implementării reformei)

