GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și
oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții
„Sistem Informatic Național pentru Adopție SINA”

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată și al art. 42, alin. (1),
lit. a), din Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă Nota de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea
efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Sistem Informatic Național
pentru Adopție SINA”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. - Finanțarea proiectului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri
externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii și
Justiției Sociale și Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, în limita
sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții
publice aprobate potrivit legii.
Art. 3. – Ministerul Muncii și Justiției Sociale, prin Autoritatea Națională pentru
Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și Ministerul Comunicațiilor și Societății
Informaționale răspund de modul de implementare a proiectului de investiții
prevăzut la art. 1, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
Vasilica-Viorica DĂNCILĂ

Anexa

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării
cheltuielilor aferente proiectului de investiții
„Sistem Informatic Național pentru Adopție SINA”
În contextul Strategiei Naționale privind Agenda Digitală pentru România (SNADR)
2020 și al Planului Integrat pentru Simplificarea Procedurilor Administrative
Aplicabile Cetățenilor, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, prin Autoritatea
Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și în colaborare cu
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, își propune dezvoltarea,
instalarea, configurarea și integrarea unui sistem informatic centralizat, care se
adresează cetățenilor potențial adoptatori, angajaților din cadrul Autorității
Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Direcțiilor Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului, Serviciilor Publice de Asistență Socială,
precum și altor actori participanți în derularea procesului de adopție (furnizori de
servicii sociale publici și privați, organismelor private autorizate să desfășoare
activități în cadrul procedurii adopției interne, instanțele judecătorești, etc.).
Soluția constă în implementarea proiectului „Sistem Informatic Național pentru
Adopție SINA”. Sistemul informatic va furniza o serie de servicii electronice,
necesare pentru eficientizarea timpilor de procesare a solicitărilor de adopție,
determinarea celor mai bune opțiuni pentru potrivirea dintre copil și
persoana/familia adoptatoare și monitorizarea post-adopție a copilului.
Din punct de vedere informatic, prin realizarea SINA va fi obținută alinierea la
contextul tehnologic actual, simplificându-se și securizându-se totodată modalitatea
de prelucrare, stocare și procesare a datelor.
Astfel, pentru expunerea on-line către cetățeni și mediul public/privat a serviciilor
publice este vizată punerea la dispoziție a următoarelor servicii de tip G2C pentru
care se va asigura disponibilitate și acces ridicat/consolidat pentru cetățeni:
- accesarea on-line a datelor/informațiilor referitoare la proceduri/formulare;

- descărcarea on-line a formularelor;
- încărcarea on-line a formularelor;
- serviciu de suport/helpdesk.
Proiectul contribuie la implementarea Strategiei naționale agenda digitală pentru
România 2020 (SNADR), domeniul I de acțiune e-Guvernare, Interoperabilitate,
Securitate Cibernetică, Cloud Computing, Open Data, Big Data și Media Sociale,
care are scopul de a reforma modul în care Guvernul funcționează, permite accesul
la informații, implică cetățenii și furnizează servicii beneficiarilor externi și interni,
atât pentru beneficiul Guvernului, cât și al cetățenilor pe care îi deservește, precum
și la îndeplinirea obiectivelor principale ale acestei strategii, dintre care menționăm:
creșterea transparenței actelor administrației publice, prin informatizarea serviciilor
publice, creșterea accesului la servicii publice digitale, administrații publice
eficiente și scăderea costurilor de administrare publică. De asemenea, proiectul
contribuie la implementarea măsurilor din Strategia de consolidare a administrației
publice.
Prin implementarea proiectului SINA, pentru evenimentele de viață primare, așa
cum sunt acestea descrise în SNADR, vor fi furnizate servicii electronice, la nivelul
4 de sofisticare.
Valoarea totală a proiectului este de 45.970 mii lei.
Proiectul va fi depus pentru finanțare în cadrul Programului operațional
Competitivitate (POC) 2014-2020, axa prioritară 2 - Tehnologia informației și
comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, acțiunea 2.3.1
Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate
serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și
întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media
sociale, a Open Data și Big Data – SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI OPEN
DATA.
Caracteristicile principale ale proiectului „Sistem Informatic Național pentru
Adopție” SINA:
Titular: Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale

Beneficiarul proiectului: Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor
Copilului și Adopție
Caracteristicile principale:

Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA:

mii lei

45.970

- Anul I

mii lei

1.200

- Anul II

mii lei

34.900

- Anul III

mii lei

9.870

(în prețuri la data de 1 august 2018, 1 euro = 4,6238)

Eșalonarea cheltuielilor

Indicatori prestabiliți
Indicatori prestabiliți de rezultat
DENUMIRE
INDICATOR
Cetățeni care
utilizează sistemele
de e-guvernare

Unitate măsură
Cetățeni care
utilizează
sistemele de eguvernare (%
din populație)

Cetățeni care
Numărul de cetățeni utilizează
care utilizează
serviciile
serviciile electronice electronice
aferente
aferente
evenimentelor de
evenimentelor
viață, realizate
de viață,
și/sau îmbunătățite
realizate și/sau
prin proiect
îmbunătățite
prin proiect

Valoare de
referință

Anul de
referință

Valoare
țintă

0%

2019

0.1%

0

2019

500

Indicatori prestabiliți de realizare
DENUMIRE INDICATOR DE
REALIZARE

Unitate măsură

Valoare
țintă

Servicii publice aferente evenimentelor
de viață aduse la nivelul IV de
sofisticare

nr.

1

Servicii electronice publice aferente
evenimentelor de viață, realizate și/sau
îmbunătățite prin proiect

nr.

1

Persoane (angajaţi ai beneficiarului sau
instituţiilor în care se implementează
proiectul) instruite pentru folosirea
aplicaţiei informatice implementate

nr.

2300

Durata de implementare a proiectului de investiții: luni 36
Finanțarea investiției:
Finanțarea proiectului se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la
bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii și Justiției Sociale și Ministerului
Comunicațiilor și Societății Informaționale în limita sumelor aprobate anual cu
această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

