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

 

Răspunzând unei nevoi identificate de informare pe teme de advocacy şi politici publice în domeniul incluziunii sociale în România, prezentul buletin îşi propune să 

capaciteze organizaţiile neguvernamentale, cât şi toţi ceilalţi actori interesaţi, cu o sursă de informaţii la zi despre evoluţia politicilor din domeniul social, prin monitorizarea 

evoluţiei politicilor publice, a măsurilor iniţiate de autorităţi şi a legislaţiei în domeniul incluziunii sociale. Sunt monitorizate zilnic, atât site-urile instituţiilor publice 

(Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi agenţiile subordonate), cât şi apariţiile în presă şi iniţiativele organizaţiilor neguvernamentale în domeniul incluziunii 

sociale.  

 

 

 Anunțuri ale autorităților publice centrale 

Mariana Câmpeanu, ministrul MMFPS și Eugen Orlando Teodorovici, ministrul fondurilor europene, au efectuat o vizită oficială la Bruxelles, 

la sediul Comisiei Europene  

Discuţiile au vizt atât noua abordare a Ministerului Fondurilor Europene cu privire la procesul de coordonare a absorbţiei fondurilor europene 

aferente perioadei de programare 2007-2013 şi perioada de programare 2014-2020        Citeşte mai mult 

6.217 locuri de muncă vacante în perioada 17-23 ianuarie 2013 

Potrivit datelor rezultate din declaraţiile agenţilor economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă (ANOFM) sunt înregistrate 6.217 locuri de muncă, în perioada 17-23 ianuarie 2013.         Citeşte mai mult 

Buletin informativ - Legea nr. 544/2001 

Buletin informativ privind actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de 

muncă.                   Citeşte mai mult  

Pensionarii, veteranii şi văduvele de război vor primi taloanele speciale de călătorie pentru anul 2013 

În şedinţa din 16 ianuarie a.c., Guvernul a adoptat o Ordonanţă prin care se abrogă articolul II din Legea nr. 211 / 2012 privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie 

acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război.            Citeşte mai mult 

 

 Apariții media 

Eșecul „reformei” din sănătate a ministrului Nicolaescu. Actuala guvernare nu așează în centrul preocupărilor sale cetateanul – pacient și drepturile 

acestuia, ci este preocupată să întreţină statul 

Institutul pentru Politici Publice (IPP) dezavuează declaraţiile Ministrului liberal al Sănătății, Eugen Nicolăescu prin care anunţă că de la 1 martie se va sista 

finanţarea din fondurile Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a intervenţiilor medicale făcute în sistemul privat.         Citeşte mai mult 

 

http://www.stiriong.ro/institutii-publice/politici-publice-in-incluziunea-sociala/mariana-campeanu-ministrul-mmfps-si-eug
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http://www.stiriong.ro/institutii-publice/politici-publice-in-incluziunea-sociala/esecul-areformeia-din-sanatate-a-min

