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Buletin nr. 1                                                                                                                                                  5 noiembrie 2012 

Buletin informativ pe teme de advocacy și politici publice în domeniul incluziunii sociale în 

România 

Răspunzând unei nevoi identificate de informare pe teme de advocacy și politici publice în domeniul incluziunii 

sociale în România, prezentul buletin își propune să capaciteze organizațiile neguvernamentale, cât și toți 

ceilalți actori interesați, cu o sursă de informații la zi despre evoluția politicilor din domeniul social, prin 

monitorizarea evoluției politicilor publice, a măsurilor inițiate de autorități și a legislației în domeniul incluziunii 

sociale. Sunt monitorizate zilnic, atât site-urile instituțiilor publice (Ministerul Muncii, Familiei și Protecției 

Sociale și agențiile subordonate), cât și aparițiile în presă și inițiativele organizațiilor neguvernamentale în 

domeniul incluziunii sociale.  

Cuprins: 

Bilanţul activităţii parlamentare 2008 - 2012 

Câmpeanu: Tribunalele pentru copii, un ideal. Nu am reuşit să facem nici tribunale ale muncii 

BNS a lansat pe 15 octombrie Campania naţională pentru modificarea Codului Muncii 

EU-OSHA: Populaţia Europei îmbătrâneşte rapid, ceea ce reprezintă o provocare 

MMFPS: Peste 47 miliarde lei alocate pentru reabilitarea a 49 de cămine pentru vârstnici, în perioada 
2000-2011 

Raport statistic privind activitatea MMFPS în domeniul incluziunii sociale, în semestrul I 2012 

Dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa 

Prognoza cursurilor de formare profesională, ce urmează să înceapă în luna noiembrie 2012, la nivel 
naţional 

Guvernul a aprobat rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 şi a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe 2012 

Subvenţii pentru asociaţiile şi fundaţiile romane cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială 

Studiu: Incluziunea romilor din România: Politici, Instituţii, Experienţe 

Buletin Statistic în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru primele două trimestre 
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 Bilanţul activităţii parlamentare 2008 - 2012 

Cel mai recent raport de monitorizare a activităţii parlamentarilor “Sinteza activităţii parlamentarilor 

în mandatul 2008 – 2012” (ce legi au votat senatorii şi deputaţii, cine a absentat cel mai mult, în ce 

domeniu s-a legiferat mai mult) este lansat de Institutul pentru Politici Publice (IPP) chiar în mijlocul 

negocierilor pentru candidaturile aferente campaniei electorale pentru noul parlament. O trecere în 

revistă a inițiativelor în domeniul incluziunii sociale, se regăsește la punctul 9 al raportului  Citeşte 

mai mult. 

 Câmpeanu: Tribunalele pentru copii, un ideal. Nu am reuşit să facem nici tribunale ale muncii 

Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a declarat la semnarea unui pact pentru respectarea 

drepturilor copilului, că înfiinţarea tribunalelor pentru minori constituie în prezent un ideal, 

precizând că nu s-a reuşit nici măcar înfiinţarea de tribunale ale muncii. Citeşte mai mult. 

 BNS a lansat pe 15 octombrie Campania naţională pentru modificarea Codului Muncii  

Blocul Naţional Sindical a lansat pe 15 octombrie, Campania naţională pentru strângerea de 

semnături în vederea modificării actualului Cod al Muncii, se arată într-un comunicat remis 

AGERPRES. Citeşte mai mult. 

 EU-OSHA: Populaţia Europei îmbătrâneşte rapid, ceea ce reprezintă o provocare 

Populaţia Europei îmbătrâneşte rapid, ceea ce reprezintă o provocare, dar şi o şansă de a folosi 

competenţele şi abilităţile persoanelor în vârstă, iar acestea ar trebui încurajate să rămână active, să 

iasă mai târziu la pensie şi să-şi menţină autonomia, se arată într-un comunicat al Agenţiei Europene 

pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA). Citeşte mai mult. 

 MMFPS: Peste 47 miliarde lei alocate pentru reabilitarea a 49 de cămine pentru vârstnici, în 

perioada 2000-2011 

Executivul a aprobat, în perioada 2000 - 2011, prin hotărâri de Guvern, o sumă de peste 47 miliarde 

lei, destinată cofinanţării lucrărilor de reabilitare pentru 49 de cămine pentru persoane vârstnice, a 

declarat ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, în mesajul transmis cu prilejul Zilei internaţionale a 

persoanelor în vârstă. Citeşte mai mult. 

 Raport statistic privind activitatea MMFPS în domeniul incluziunii sociale, în semestrul I, 2012 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială a 

publicat raport statistic privind activitatea MMFPS în domeniul incluziunii sociale , în semestrul I din 

2012. Citeşte mai mult. 

 Dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa  

Guvernul României a aprobat lista obiectivelor de investiţii finanţate în cadrul Proiectului privind 

dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, 

precum şi instruirea personalului aferent din judeţele Botoşani, Dâmboviţa, Iaşi şi Teleorman. Citeşte 

mai mult. 

http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/bilantul-activitatii-parlamentare-2008
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/bilantul-activitatii-parlamentare-2008
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/campeanu-tribunalele-pentru-copii-un-i
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/bns-a-lansat-pe-15-octombrie-campania-na
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/eu-osha-populatia-europei-imbatraneste
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/mmfps-peste-47-miliarde-lei-alocate-pen
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/raport-statistic-privind-activitatea-mmf
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/dezvoltarea-la-nivel-local-de-servicii-c
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/dezvoltarea-la-nivel-local-de-servicii-c
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 Prognoza cursurilor de formare profesională, ce urmează să înceapă în luna noiembrie 2012, la 

nivel naţional 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă derulează, în luna noiembrie 2012, 155 

programe de formare profesională pentru un număr de 3.274 persoane, care beneficiază, conform 

legii, de servicii de formare profesională gratuite, organizate de agenţiile judeţene pentru ocuparea 

forţei de muncă şi agenţia municipiului Bucureşti. Citeşte mai mult. 

 Guvernul a aprobat rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 şi a bugetului asigurărilor 

sociale de stat pe 2012 

Rectificarea bugetară pe anul 2012 propusă prin actul normativ adoptat de Guvern este determinată 

de: Închirierea benzilor de frecvenţă pentru telefonia mobilă şi încasarea, până la finele lunii 

noiembrie a.c., a sumei de 908.2 milioane lei. Citeşte mai mult. 

 Subvenţii pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială 

Ordinul nr. 2390 din 17 septembrie 2012 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea 

în anul 2013, de la bugetul de stat, a asociaţiilor şi fundaţiilor, în baza Legii nr. 34/1998 privind 

acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează 

şi administrează unităţi de asistenţă socială. Citeşte mai mult. 

 Studiu: Incluziunea romilor din România: Politici, Instituţii, Experienţe 

Fundaţia Soros a lansat în luna august 2012 studiul ”Incluziunea romilor din România: politici, 

instituţii, experienţe.” Citeşte mai mult. 

 Buletin Statistic în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru primele două trimestre 

Pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei sociale puteţi consulta Buletinul Statistic în 

Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru primele două trimestre ale anului 2012. Citeşte mai 

mult. 

 

 

 

 

 

Prezentul document este întocmit în cadrul proiectului ”Advocacy și politici publice pentru dezvoltare socială în 

Romania”, cod SMIS 40118, implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu 

Fundația PACT și finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității 

Administrative 2007 – 2013. 

http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/prognoza-cursurilor-de-formare-profesion
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/guvernul-a-aprobat-rectificarea-bugetulu
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/subventii-pentru-asociatiile-si-fundatii
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/studiu-incluziunea-romilor-din-romania
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/buletin-statistic-in-domeniul-muncii-si
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/buletin-statistic-in-domeniul-muncii-si

