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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
Propunerea de politică publică

Semnătură

Semnătură

Detalii
−

−

−

Discuții interne/ întâlniri grup
de lucru

−

Discuții cu partenerii sociali

−

Întâlniri cu reprezentanți ai
unor terțe instituții sau
organizații

−

Experții au realizat propunerea de politică publică la nivelul necesar
pentru a fi prezentată/ susținută în cadrul sesiunilor de consultări
publice.
Au fost revizuite:
• Secțiunea 1 - ARGUMENTE PENTRU INITIEREA PPP
• Secțiunea 2 - SCOP SI OBIECTIVE
Au fost finalizate într-o primă formă:
• Secțiunea 3 - OPȚIUNI DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR
• Secțiunea 4 - EVALUAREA IMPACTULUI
• Secțiunea 5 – SELECTAREA OPȚIUNII
Echipa de experți a avut 2 ședințe de lucru organizate în 03.02.2022,
16.02.2022, dar au comunicat prin email, telefon sau wapp,
materialele de lucru fiind elaborate, transmise și completate între cei
implicați. Fiecare ședință s-a finalizat cu o Minută a întâlnirii.
În data de 04.02.2022 a avut loc în format online o întâlnire între
experți și conducerea FGS Familia și FPSC, în calitate de parteneri în
proiect. S-a prezentat stadiul proiectului și au fost dezbătute
principalele caracteristic ale cardului, opțiunile analizate, forma
supusă consultării publice reflectând dorința partenerilor sociali.
A fost organizată o întâlnire în format hibrid la sediul FPSC cu
Asociația Română de Sănătate și Securitate în Muncă (ARSSM) în
data de 10.02.2022. Experții au aflat detalii privind modul de derulare
al controlului SSM respectiv informațiile verificate de inspectorii
ITM. Au fost prezentate și nivelele de instructaj SSM (general la
angajare, periodică între 1 - 6 luni, suplimentară – la schimbarea
locului de muncă) . Concluzii: Atât timp cât fișele de instructaj trebuie
emise și semnate fizic, atât timp cât nu există un registru electronic
privind instructajul SSM conectarea informațiilor la cardul
lucrărtorului este greu de realizat în acest moment, fiind necesare
modificări legislative și de sistem.

−

Organizarea primei sesiuni de
consultare publică

−
−

−

Derularea primei sesiuni de
consultare publică

−

−

−

Doamnele Doina Cubici (prim- vicepreședinte ARSSM) și dna
Cristina Gheorghe și-au arătat susținerea față de proiect și dorința de
a participa la sesiunile de consultări publice.
A fost pregătit materialul de prezentare în format power-point.
A fost agreată lista de invitați, experții susținând că – cel puțin în prima
sesiune de consultări – este recomandată nu numai prezența
organizațiilor care pot fi interesate, dar și reprezentanți ai ministerelor
direct interesate sau/și la nivel de Parlament, ulterior fiind necesară
cunoașterea și susținerea din partea aparatului central.
Pentru familiarizarea invitaților cu propunerea de politică publică,
echipa de proiect a trimis în avans tuturor potențialilor participanți
Fișa de Descriere a Propunerii de Politică Publică – Cardul social de
identitate a lucrătorului din construcții din România.
Prima sesiune de consultări din 18 februarie 2022 s-a desfășurat în
format fizic, la Hotel Marshal Garden, cu o participare de 40 persoane.
Consultările au durat 3 ore și au arătat un real interes pentru cei
prezenți, care au formulat întrebări și propuneri.
A fost întocmit Raportul Procesului de consultare publică, care va
deveni Anexă la documentul final, în care au fost menționate
propunerile/ recomandările, acceptarea/ respingerea acestora și
justificare deciziei. Parte din propuneri urmează să fie dezbătute
ulterior, după finalizarea sesiunilor de consultări.
Reprezentantul MDLPA și al Inspecției Muncii și-au arătat interesul
și deschiderea pentru discuții mai ample pe acest subiect, în perioada
următoare urmând să fie programate aceste întâlniri

Responsabilități

Responsabil/i

Data limită

Organizare întâlnire MDLPA
Organizare întâlnire Inspecția Muncii
Organizare întâlnire dezvoltator software
Analiza recomandărilor primite în etapa de consultări.
Revizuirea PPP și completarea cu o primă variantă a
Secțiunii 5 – Consultare publică și Secțiunea 7 – Măsuri
post- adoptare.

Irina Forgo
Gabriela Sterian
Irina Forgo
Experți și asistenți

10.03.2022
17.03.2022
10.03.2022
30.03.2022

