MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
COD
OBIECTIV

OBIECTIVE STRATEGICE
SECTORIALE

PRIORITĂȚI STRATEGICE (OBIECTIVE GLOBALE)

A

Creșterea Ratei de Ocupare a Forţei de Muncă

COD
INIȚIATIVĂ

BUGET
(STRATEX)

K-01

Elaborarea Planului Național pentru Implementarea Garanției pentru Tineret 2016-2020

K-02

Dezvoltarea centrelor de evaluare a competențelor profesionale în vederea facilitării inserției forței de muncă În limita bugetului
aprobat ANOFM +
în sectoarele de activitate cu competitivitate crescută;
POCU - AP 6

K-03

Monitorizarea serviciilor implementate de Serviciul Public de Ocupare (SPO) și introducerea indicatorilor de
performanță standardizați, dezvoltați de Rețeaua SPO

LANSARE
(Luna/An)

682.247.987 euro Ian/2016
(POCU - AP1, AP2,
AP6)+buget de stat

FINALIZARE
(Luna/An)
Iun/2016

ian.16

Iunie/2016

Se va realiza prin
ian.16
efortul personalului
propriu

Iunie/2016

K-04

Dezvoltarea ununui instrument IT de monitorizare a intervențiilor prin care sunt spijinți tinerii NEETs șomeri din POCU - AP 3, PI 8vii ian.16
baza de date integrată în concordanță cu metodologia și cadrul de indicatori elaborate și aprobate de către
Grupul Indicatori al Comitetului de Ocupare a Forței de Muncă

Iunie/2016

K-05

Realizarea profilării și segmentării clienților – persoane în căutarea unui loc de muncă înregistrate la ANOFM în Se va realiza prin
Ian/2016
efortul personalului
vederea furnizării unor pachete personalizate de măsuri active
propriu

Iunie/2016

K-06

Orientarea SPO către entitățile private prin realizarea de proiecte comune de burse a locurilor de muncă care să
îmbine cererea cu oferta (parteneriate cu partenerii sociali)
Simplificarea accesului angajatorilor la serviciile SPO, prin utilizarea sistemelor informatice dedicate (finanțare
asigurată din cadrul fondurilor sociale europene și din bugetul asigurărilor de șomaj)
Elaborarea/dezvoltarea unui catalog integrat de servicii furnizate clienților prin care să se asigure monitorizarea
serviciilor finanțate atât prin FSE, cât și din bugetul propriu;

POCU - AP 3, PI 8vii Ian/2016

Iunie/2016

135. 000 mii lei

Iunie/2016

Se va realiza prin
ian.16
efortul personalului
propriu

Iunie/2016

K-09

Implementarea unui program național de ucenicie/stagii de practică în cadrul celor 10 sectoare economice ce
constituie prioritățile Strategiei Naționale pentru Competitivitate; (sursă de finanțare POCU 2014 – 2020).
Implicarea ANOFM/AJOFM (agenția națională/județeană de ocupare a forței de muncă) în proiect se va face în
parteneriat cu organizații sindicale/patronale reprezentative la nivel național

22.500 mii lei

Ian/2016

Iunie/2016

K-10

Parteneriate între ANOFM și actorii sociali pentru creșterea ocupării în rândul grupurilor afectate de șomaj
structural: șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilități, persoane cu nivel
redus de educație (Program național pentru locuri de muncă, proiect finanțat prin POCU 2014 – 2020)

În limita bugetului Ian/2016
aprobat ANOFM;
ANOFM va fi eligibil
pentru accesarea
FSE aferent AP3, PI
8i după îndeplinirea
condiționalităților
ex-ante

Iunie/2016

K-11

Îmbunătățirea serviciilor de mediere a muncii, prin utilizarea instrumentelor inovative IT dezvoltate de ANOFM În limita bugetului
în cadrul unor proiecte POSDRU 2007 – 2013.
aprobat ANOFM

K-07
K-08
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INIȚIATIVE STRATEGICE
(MĂSURI/PROIECTE/ACTE NORMATIVE)
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Ian/2016

Ian/2016

Iunie/2016

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
COD
OBIECTIV
B

OBIECTIVE STRATEGICE
SECTORIALE

Aplicarea Strategiei Naționale privind Incluziunea
Socială și Reducerea Sărăciei

COD
INIȚIATIVE STRATEGICE
INIȚIATIVĂ
(MĂSURI/PROIECTE/ACTE NORMATIVE)
K-12
Implementarea pachetului minim de intervenție de servicii sociale pentru copii și familiile acestora care se află
în risc de sărăcie sau excluziune socială

K-13

Claritatea orientării fondurilor și a proiectelor la nivel local spre nevoi concrete prin proiectul ”Implementarea
unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMFPSPV”

K-14

Crearea unor structuri sustenabile pentru furnizarea și dezvoltarea serviciilor sociale, a modelelor de
funcționare.
Evidențierea clară a numărului de cazuri care trec de sub pragul sărăciei peste pragul
sărăciei
Îmbunătățirea sistemelor de evaluare a nevoilor și de management al informațiilor, precum și corelarea
acestora cu politicile și practicile locale de luare a deciziilor, prin dezvoltarea unui program de formare
profesională continuă și a unor mecanisme de suport și monitorizare pentru personalul SPAS. Crearea unor
modele de bună practică, care pot fi preluate de alte comunități
Dezvoltarea echipelor de intervenție integrate, cu precădere pentru comunitățile sărace și marginalizate, prin
dezvoltarea în aceste zone a unor centre comunitare multi-funcționale pentru furnizarea serviciilor integrate
către familiile aflate în sărăcie extremă

K-15

K-16

C

Asigurarea asistenţei şi protecţiei Lucrătorilor
Migranți

K-17

K-18

PROCESE INTERNE (P)

Plan Strategic (prototip v3-2)

Actualizarea instrucțiunilor de aplicare a regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate
socială

Consolidarea cooperării interministeriale şi interinstituţionale în vederea favorizării accesului cetăţenilor
statelor terţe pentru domeniile şi profesiile identificate ca fiind deficitare pe piaţa muncii din România.

BUGET
(STRATEX)
Buget de stat + 28
milioane euro (126
milioane lei)
perioada 2016 2020 POCU AP4
Buget de stat +
POCA
14,7 milioane lei
pentru perioada
2016 - 2017
Buget de stat
Susținere POR AP8
POCU -AP4
Buget de stat +
POCU AP4 și AP5

LANSARE
(Luna/An)
Ian/2016

FINALIZARE
(Luna/An)
Sept/2016

Ian/2016

Sept/2016

Ian/2016

Sept/2016

Ian/2016

Sept/2016

Buget de stat +
Ian/2016
POR și POCU AP4
Inființarea de centre
de asistență
comunitară

Sept/2016

Se va realiza prin
Ian/2016
efortul personalului
propriu

Aprilie/2016

Bugetele instituțiilor Ian/2016
cu atribuții în
domeniu

Aprilie/2016

K-19

Consolidarea cooperării cu statele vecine aflate pe traseul fluxului migrator, ca parte integrantă a frontierei
externe a Uniunii Europene

Bugetele instituțiilor Ian/2016
cu atribuții în
domeniu

Aprilie/2016

K-20

Consolidarea cooperării interministeriale în ceea ce privește dimensiunea de integrare și inserție socială a
migranților beneficiari ai unei forme de protecţie internaţională;

Bugetele instituțiilor ian.16
cu atribuții în
domeniu

Aprilie/2016

K-21

Identificarea de măsuri care să concilieze nevoia de acordare de asistență și protecție grupurilor vulnerabile

Se va realiza prin
Ian/2016
efortul personalului
propriu

Aprilie/2016

(K21-K69)
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MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
COD
OBIECTIV
P-1

OBIECTIVE STRATEGICE
SECTORIALE

Perfecţionarea şi eficientizarea activităţii
Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice

RESURSE UMANE (U)

COD
INIȚIATIVE STRATEGICE
INIȚIATIVĂ
(MĂSURI/PROIECTE/ACTE NORMATIVE)
K-22
Eficientizarea activității Agențiilor Naționale și Județene de Ocupare a Forței de Muncă, cât și a Inspecției
Muncii, prin stabilirea unor indicatori de performanță

BUGET
LANSARE
(STRATEX)
(Luna/An)
Se va realiza prin
Ian/2016
efortul personalului
propriu

FINALIZARE
(Luna/An)
Iunie/2016

K-23

Transferarea Autorității Naționale Pentru Calificări în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale Se va realiza prin
Ian/2016
și Persoanelor Vârstnice
efortul personalului
propriu

Iunie/2016

K-24

Crearea unei baze de date interconectată și securizată pentru evidența beneficiarilor și a plăților drepturilor de Se va realiza prin
Ian/2016
efortul personalului
asigurări și asistență socială
propriu

Iunie/2016

K-25

Clarificarea statutului acestora ca agenții specializate în domeniul ocupării și al controlului relației de muncă și a Se va realiza prin
Ian/2016
condițiilor de sănătate și securitate în muncă
efortul personalului
propriu

Iunie/2016

K26

Consolidarea capacității instituționale prin preluarea ANC, INCSMPS și Preluarea INCDPM

Se va realiza prin
Ian/2016
efortul personalului
propriu

Iunie/2016

(K71-K79)

U-1

Formarea profesională continuă și mecanismele de K-71
sprijin, evaluare și supraveghere pentru personalul
SPO

Proiect pentru Formarea profesională continuă și crearea mecanismelor de sprijin, evaluare și supraveghere
pentru personalul SPO

772 mii lei

Ian/2016

Oct/2016

U-2

Dezvoltarea, formarea profesională şi evaluarea
echipelor SPAS-urilor pentru furnizarea serviciilor
integrate acordate Familiilor aflate în risc de

Proiect pentru Dezvoltarea, formarea profesională şi evaluarea echipelor SPAS-urilor pentru furnizarea
serviciilor integrate acordate Familiilor aflate în risc de sărăcie

772 mii lei

Ian/2016

Iunie/2016

BAS POCU 2014Ian/2016
2020
Se va realiza prin
Ian/2016
efortul personalului
propriu

Oct/2016

BS și FSE
Ian/2016
Se va realiza prin
Ian/2016
efortul personalului
propriu

Oct/2016
Oct/2016

RESURSE FINANCIARE (F)

F-1

F-2

K-72

(K81-K89)

Finanțarea prin BAS şi POCU 2014–2020 a
programelor și proiectelor privind creșterea
ocupării forței de muncă

K-81

Proiect pentru îmbunătățirea finanțării proiectelor prin fonduri structurale POCU 2014–2020

K-82

Proiect pentru creșterea eficienței cheltuirii fondurilor publice

Finanțarea prin BS şi Fondul Social European a
proiectelor privind asistența socială și creșterea
ocupării forței de muncă

K-81
K-82

Proiect pentru îmbunătățirea finanțării proiectelor prin Fondul Social European
Proiect pentru creșterea eficienței cheltuirii fondurilor publice

PROCESE LEGISLATIVE (L)

Plan Strategic (prototip v3-2)

(K91-K99)
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Oct/2016

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
COD
OBIECTIV
L-1

L-2

OBIECTIVE STRATEGICE
SECTORIALE

Modificarea legislației în materie de muncă,
protecţie socială şi salarizare

COD
INIȚIATIVE STRATEGICE
INIȚIATIVĂ
(MĂSURI/PROIECTE/ACTE NORMATIVE)
K-91
Modificarea și completarea HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților, cu scopul
eliminării problemelor identificate în practică

BUGET
LANSARE
(STRATEX)
(Luna/An)
Se va realiza prin
Ian/2016
efortul personalului
propriu

FINALIZARE
(Luna/An)
Martie/2016

K-92

Completarea și modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării
forței de muncă

Se va realiza prin
Ian/2016
efortul personalului
propriu

Martie/2016

K-93

Legea privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Se va realiza prin
Ian/2016
efortul personalului
propriu

Oct/2016

K-94

Adoptarea proiectului de Lege privind Statutul inspectorului de muncă

Se va realiza prin
Ian/2016
efortul personalului
propriu

Oct/2016

Modificarea legislației privind protecţia copilului şi K-95
combaterea violenței domestice

Implementarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a Nu a fost
Ian/2016
determinat
violenței domestice
impactul bugetar nu
s-a ratificat
Convenţia
Elaborarea cadrului legal pentru reglementarea Ordinului de interdicție/ protecție de urgență pentru
Se va realiza prin
Ian/2016
extinderea prerogativelor polițiștilor și investirea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice cu
efortul personalului
autoritatea necesară pentru emiterea unui asemenea ordin
propriu

Aprilie/2016

Reglementarea unui sistem de monitorizare a respectării ordinelor de protecție în vederea implementării unui
sistem de monitorizare electronică prin brățări electronice
Modificarea cadrului legal privind procedura adopției naționale pentru scurtarea termenelor și simplificarea
procedurii de adopție

Ian/2016

Mai/2016

Se va realiza prin
Ian/2016
efortul personalului
propriu

Iulie/2016

K-99

Supervizarea înființării centrelor de sesizare a situațiilor de criză în urma violului sau a violenței sexuale menite Se va realiza prin
Ian/2016
să asigure examinarea medicală și medico-legală, asistență post traumatică și consiliere pentru victime
efortul personalului
propriu

Sept/2016

K-100

Elaborarea unui proiect de Hotărâre pentru aprobarea Programelor de interes național, printre care și un
program ce vizează crearea de servicii specializate destinate agresorilor în vederea consilierii și asigurării
tratamentului aferent diferitelor tipuri de dependență, în scopul reabilitării și reintegrării acestora

765 mii lei

Sept/2016

K-101

Modificarea cadrului legal privind încadrarea în grad de handicap a copiilor cu dizabilități, în sensul instituirii
unui traseu simplificat pe care să îl parcurgă familiile care au în îngrijire astfel de copii

Se va realiza prin
Ian/2016
efortul personalului
propriu

Oct/2016

K-102

Revizuirea standardelor minime de calitate pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de familie și
protecției speciale a acestuia. Este vorba despre 5 standarde de calitate pentru serviciile de tip familial, servicii
de tip rezidențial, servicii de zi, servicii în regim de urgență și serviciile destinate protecției speciale a copilului
care a săvârșit fapte penale și nu răspunde penal

Se va realiza prin
Ian/2016
efortul personalului
propriu

Oct/2016

K-96

K-97
K-98
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22.000 mii lei

Ian/2016

Aprilie/2016

