
 

 

 

 

       Bucureşti,  2017 
Interconectare europeană pentru domeniul asigurărilor sociale din România 

   

 Casa Naţională de Pensii Publice, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de 

Muncă, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, 

a demarat implementarea proiectului “Interoperabilitatea Europeană pentru Instituţiile de Asigurări 

Sociale din România” (ESSIR).  

 

 Sprijinul financiar este oferit prin programul Connecting Europe Facility(CEF) în domeniul sectorului 

rețelelor de telecomunicații transeuropene în cadrul setului de apeluri CEF - TC - 2016 -1.  

 Contractul de finanțare este semnat cu  Agenţia Executivă pentru Inovare şi Reţele (Innovation and 

Networks Executive Agency)  - Departamentul Mecanismul de Conectare a Europei, sub egida 

Comisiei Europene.  

 

 Perioada de derulare a proiectului este 1.02.2017 - 31.01.2019. Suma maximă, conform contractului, 

este de 1,106,861.01 Euro din care finanțare nerambursabilă 830,146 Euro. 

 Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea comunicării între instituțiile de asigurări 

sociale din România și cele ale altor țări ale UE, prin conectarea sistemelor naționale la platforma de 

comunicare electronică EESSI centrală.  

 

 Schimbul electronic al informațiilor privind asigurările sociale (EESSI) gestionat de instituțiile publice 

reprezintă o infrastructură de servicii digitale al cărei scop este îmbunătățirea comunicării 

transfrontaliere între instituțiile naționale de asigurări sociale  ale statelor membre și ale țărilor din 

Spațiul Economic European, care participă la programul CEF (Connecting Europe Facility). Ca 

rezultat, cetățenii și companiile vor beneficia de o interacțiune mai rapidă și mai bună, precum și mai 

puțin costisitoare în domeniul asigurărilor sociale. 

 Implementarea proiectului va contribui, de asemenea,  la mobilitatea persoanelor și la îmbunătățirea 

activităților statelor membre ale Uniunii Europene în domeniul asigurărilor sociale. 

 

 Persoană de contact pentru relații suplimentare în legătură cu proiect: Nelia Bârsășteanu, manager 

de proiect, Director, Direcţia Informatică şi Evidenţă Stagii de Cotizare, e-mail: 

nelia.barsasteanu@cnpp.ro.  

 

 

 
 

 

Responsabilitatea privind această publicație revine integral autorului. Uniunea Europeană nu este 

responsabilă pentru modul în care sunt utilizate informațiile publicate. 
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