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Realizat de

Nume și prenume

Expert politică publică PP

PĂUN CRISTIAN-VALERIU

Asistent politică publică PP

TÂRÂLĂ EMIL-COSTEL

Expert politică publică P1

BURNAR FLORIAN-LAURENȚIU

Asistent politică publică P1

FORGO IRINA ANCA

Aprobat de

Nume și prenume

Manager proiect

STERIAN MARIA GABRIELA

Rezultate
Elaborare document de politică

Semnătură

Detalii
−

publică

Documentare, analiză

Semnătură

−

−

Discuții/ întâlniri grup de lucru

−

Întâlniri cu reprezentanți ai
unor terțe instituții sau
organizații

−

Consultări cu partenerii sociali

−

Participările experților PP în
cadrul sesiunilor de training

−

−

A continuat procesul de elaborare a documentului de politică publică.
A fost redactată o primă formă a secțiunii 3 și s-au schițat direcțiile de
abordare pentru secțiunea 4. Au fost revizuite și îmbunătățite
secțiunile 1 și 2.
Contactarea unor instituții publice (Ministerul Muncii, ITM, ANAF)
și/sau organizații private (furnizori de soluții de identitate) în vederea
organizării unor întâlniri de documentare și consultare preliminară.
A continuat procesul de documentare. Experții au făcut documentări
proprii privind provocările pe care utilizarea unui card al lucrătorilor
l-ar avea asupra mediului de afaceri, concurenței, respectiv care sunt
cerințele sistemului informatic, interconectarea bazelor de date,
securizarea datelor și elemente anti-falsificare, respectarea regulilor
GDPR, integrarea informațiilor de natură financiară (contribuții
sociale) sau privind SSM, etc.
S-au derulat 3 ședințe de lucru în datele de 02.12.2021, 17.12.2021 și
21.12.2021
ANOFM – întâlnire informativ-consultativă în data de 13.12.2021 cu
privire la un proiect similar derulat de ANOFM pentru șomeri;
Conferință internațională online, alături de FIEC și EFBWW pe
14.12.2021, ocazie cu care a fost mediatizat proiectul și au fost
obținute informații suplimentare privind cardurile similare introduse
în Finlanda, Belgia și Spania.
În data de 19.11.2021 a avut loc o ședință extinsă, de consultări cu
partenerii sociali, la sediul CSC, în care a fost prezentat stadiul
proiectului, concluziile studiilor elaborate prin proiect și propunerea
experților în ceea ce privește cardul lucrătorului din construcții în
România.
Experții au participat și au luat cuvântul la sesiunea de training din
15.12.2021, dedicată Regiunilor București-Ilfov și Muntenia-Sud.

Participarea la această sesiune de training a permis colectarea de noi
informații și puncte de vedere cu privire la tipul și nivelul de detaliu al
informațiilor care ar putea fi incluse pe cardul lucrătorului din
construcții.

