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Buletin nr. 11                                                                                                                                                              28  ianuarie 2013 

 

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 

Organizarea de pacte regionale pentru integrarea persoanelor care au fost private de libertate 

Evenimentul cu titlul ,,Organizarea de pacte regionale pentru integrarea persoanelor care au fost private de libertate” reprezintă una dintre 

activităţile care servesc integrării sociale a acestui grup vulnerabil, fiind parte dintr-o serie de seminarii şi dezbateri care au început încă de 

anul trecut, în mai multe locații din România, pe tema integrării sociale a foștilor deținuți.        Citeşte mai mult 

Ministrul muncii, Mariana Câmpeanu, s-a întâlnit cu preşedintele Asociaţiei Românilor în Italia (ARI), Eugen Terteleac 

Ministrul muncii, Mariana Câmpeanu, a primit la sediul MMFPSPV, o delegație a reprezentanților comunității românești din Italia, condusă de 

preşedintele Asociaţiei Românilor în Italia (ARI), Eugen Terteleac.            Citeşte mai mult 

Ministrul muncii, Mariana Câmpeanu, s-a întâlnit cu reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional, Băncii Mondiale şi Comisiei Europene 

Ministrul muncii, Mariana  Câmpeanu, s-a întâlnit în data de 23 ianuarie a.c., cu reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional,  Băncii 

Mondiale şi Comisiei Europene. Principalele subiecte aflate pe agenda reuniunii au fost prezentarea situaţiei  actuale a pieței forței de muncă şi 

discutarea următorilor  pași în vederea modificării  legislației   in domeniu.          Citeşte mai mult 

96% din medicii de familie au prescris rețete electronice 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că de la începutul acestui an au fost prescrise aproximativ 2,5 milioane de rețete electronice, 

din care 2 milioane au fost deja eliberate.                Citeşte mai mult 

Conferinta Intermediara in cadrul proiectului Sanse Egale pentru un Viitor Comun 

ANOFM a organizat în data de 25 ianuarie 2013, conferinţa intermediară a proiectului "Şanse egale pentru un viitor comun", având drept scop 

promovarea activităților și a rezultatelor obținute până în prezent în cadrul proiectului.         Citeşte mai mult 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice      Citeşte mai mult 

HOTĂRÂRE pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată         Citeşte mai mult 

 Apariții media 

A fost majorat salariul minim brut pe ţară 

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 52 din data de 23 ianuarie 2013 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.23/2013 pentru stabilirea salariului 

de baza minim brut pe ţară garantat în plată.                Citeşte mai mult 

A fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice 

Ordonanţa de urgenţă indexează valoarea punctului de pensie, stabilind ca în anul 2013 aceasta este de 762,1 lei, faţa de 732,8 lei, cât a fost în anul 2012. 

                   Citeşte mai mult 

MAE: Ambasadorul Marii Britanii a asigurat că se fac eforturi pentru eliberarea permiselor românilor 

Ambasadorul Martin Harris l-a asigurat marţi pe ministrul de Externe Titus Corlăţean că autorităţile britanice fac eforturi pentru eliberarea conformă către 

cetăţenii români a documentelor necesare legalizării rezidenţei şi permiselor de muncă.          Citeşte mai mult 

http://www.stiriong.ro/institutii-publice/politici-publice-in-incluziunea-sociala/organizarea-de-pacte-regionale-pentru-in
http://www.stiriong.ro/institutii-publice/politici-publice-in-incluziunea-sociala/ministrul-muncii-mariana-campeanu-s-a
http://www.stiriong.ro/institutii-publice/politici-publice-in-incluziunea-sociala/ministrul-muncii-mariana-campeanu-s-a-1
http://www.stiriong.ro/institutii-publice/politici-publice-in-incluziunea-sociala/96-din-medicii-de-familie-au-prescris-r
http://www.stiriong.ro/institutii-publice/politici-publice-in-incluziunea-sociala/conferinta-intermediara-in-cadrul-proiec
http://www.mmuncii.ro/nou/images/Documente/Proiecte_in_dezbatere/2013-01-21-Proiect_modificare_legea_263_din_2010.pdf
http://www.mmuncii.ro/nou/images/Documente/Proiecte_in_dezbatere/2013-01-21-Proiect%20HG%20sal%20min%202013.pdf
http://www.juridice.ro/240857/a-fost-majorat-salariul-minim-brut-pe-tara.html
http://www.juridice.ro/240833/majorarea-punctului-de-pensie.html
http://www.stiriong.ro/institutii-publice/politici-publice-in-incluziunea-sociala/mae-ambasadorul-marii-britanii-a-asigur
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 Anunțuri și evenimente internaționale 

Pune organizația pe harta ... pe harta europeană a eIncluziunii 

Comisia Europeană JRC-IPTS realizează în comun cu DG-CONNECT Mireia un proiect care are ca scop o mai bună înțelegere a rolului actorilor intermediari ai 

e-incluziunii și crearea instrumentelor adecvate pentru facilitarea demonstrarii rezultatelor lor și contribuția acestora la realizarea obiectivelor politicii 

europene de e-incluziune.                 Citeşte mai mult 

Sondaj privind performanța programului PROGRESS 

Comisia Europeană începe monitorizarea anuală a performanțelor programului PROGRESS prin lansarea sondajului de performanță pentru anul 2012.  

                   Citeşte mai mult 

Conferința Comisiei Europeane cu privire la exploatarea potențialului de angajare de servicii personale și gospodărești 

În luna aprilie 2012, ca parte a pachetului de muncă, Comisia Europeana a publicat un document de lucru privind "exploatarea potențialului de servicii 

personale și gospodărești".                  Citeşte mai mult 

http://www.stiriong.ro/institutii-publice/politici-publice-in-incluziunea-sociala/pune-organizatia-pe-harta-harta-euro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1802&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=854&furtherEvents=yes

