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Buletin nr. 2                                                                                                                                                12 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: 

MMFPS propune majorarea cu 60 de lei a ajutorului anual acordat veteranilor şi văduvelor de război 

Cum vor fi desemnaţi reprezentanţii societăţii civile în Consiliul Economic şi Social?  

Discursul Ministrului muncii, Mariana Câmpeanu la Conferinţa de lansare a campaniei de 

conştientizare şi sensibilizare a opiniei publice privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie 

Ziua Dialogului Social 

Sprijin pentru revenirea pe piața muncii și integrarea în societate a persoanelor care au fost private 

de libertate  

Semnarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al 

României şi Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Republicii Italiene 

SEMINAR DE INFORMARE Sprijin pentru revenirea pe piața muncii și integrarea în societate a 

persoanelor care au fost private de libertate 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie 

Socială şi Ministerul Sănătăţii au iniţiat o campanie comună de verificare a situaţiei copiilor părăsiţi 

în unităţile sanitare 

Ministrul Leonard Orban preia propunerile IPP privind managementul privat al fondurilor europene 

în viitorul exerciţiu financiar 
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 MMFPS propune majorarea cu 60 de lei a ajutorului anual acordat veteranilor şi văduvelor 

de război 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale propune majorarea de la 200 la 260 de lei a ajutorului 

anual acordat veteranilor, văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război, pentru acoperirea 

unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice. Citeşte mai 

mult. 

 Cum vor fi desemnaţi reprezentanţii societăţii civile în Consiliul Economic şi Social?  

Consiliul Economic şi Social este instituţie publică de interes naţional, tripartită, autonomă, 

constituită în scopul realizarii dialogului civic la nivel naţional dintre organizaţiile patronale, 

organizaţiile sindicale şi reprezentanţi ai societăţii civile organizate. Citeşte mai mult. 

 Discursul Ministrului muncii, Mariana Câmpeanu la Conferinţa de lansare a campaniei de 

conştientizare şi sensibilizare a opiniei publice privind prevenirea şi combaterea violenţei 

în familie 

"Violenţa în familie" defineşte orice act vătămător, fizic sau emoţional care are loc între membrii 

unei familii. Abuzul în interiorul unei familii poate lua multe forme: abuzul verbal, refuzul accesului la 

resurse financiare, izolarea de prieteni şi familie, ameninţări şi atacuri care în unele cazuri pot duce 

la moartea unuia dintre parteneri. Citeşte mai mult. 

 Ziua Dialogului Social 

Pentru a arăta cât de important este acest domeniu pentru o naţiune şi pentru a fi mai bine înţeles, a 

fost lansat, în cadrul Conferinţei Internaţionale de la Bucureşti, cartea Dialogul Social European. 

Citeşte mai mult. 

 Sprijin pentru revenirea pe piața muncii și integrarea în societate a persoanelor care au 

fost private de libertate - Braşov 

Potrivit unui sondaj realizat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP), aproximativ 46% din 

populația aflată în penitenciarele României este formată din recidivişti. Acest fenomen indică 

necesitatea extinderii programelor de reintegrare în societate, dar și a activităților care să scadă 

riscul de excluziune pe piaţa muncii a persoanelor care au fost private de libertate. Citeşte mai mult. 

http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/mmfps-propune-majorarea-cu-60-de-lei-a-a
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/mmfps-propune-majorarea-cu-60-de-lei-a-a
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/cum-vor-fi-desemnati-reprezentantii-soci
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/discursul-ministrului-muncii-mariana-ca
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/ziua-dialogului-social
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/sprijin-pentru-revenirea-pe-piata-muncii-2
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 Semnarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

al României şi Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Republicii Italiene 

În perioada 7-8 noiembrie 2012, doamna Mariana Câmpeanu, ministrul muncii, familiei şi protecţiei 

sociale, va efectua o vizită oficială la Roma. Citeşte mai mult. 

 SEMINAR DE INFORMARE Sprijin pentru revenirea pe piața muncii și integrarea în 

societate a persoanelor care au fost private de libertate – Târgu Mureş 

Evenimentul reprezintă una dintre activităţile care servesc integrării sociale a persoanelor private de 

libertate, fiind parte dintr-o serie de conferinţe şi dezbateri ce se vor desfășura în mai multe locații 

din România, pe tema inegalităţilor cu care foștii deținuți se confruntă în societatea noastră. Citeşte 

mai mult. 

 Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială şi Ministerul Sănătăţii au iniţiat o campanie comună de verificare a 

situaţiei copiilor părăsiţi în unităţile sanitare 

Având în vedere importanţa pe care Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale o acordă 

protecţiei copilului, dar şi apariţia unor informaţii privind creşterea numărului copiilor părăsiţi în 

maternităţi şi unităţi sanitare, precum şi condiţiile precare de îngrijire a acestora în unităţile sanitare, 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie 

Socială şi Ministerul Sănătăţii au iniţiat o campanie comună de verificare a situaţiei copiilor părăsiţi 

în unităţile sanitare. Citeşte mai mult. 

 Ministrul Leonard Orban preia propunerile IPP privind managementul privat al fondurilor 

europene în viitorul exerciţiu financiar 

Institutul pentru Politici Publice (IPP) constată cu satisfacţie că una dintre cele mai importante 

recomandări ale sale pentru creşterea ratei absorbţiei fondurilor structurale - externalizarea 

managementului acestor fonduri către operatori privaţi în viitorul exerciţiu financiar cu bani 

europeni - începe să se regăsească în discursul public al Ministrului Afacerilor Europene, domnul 

Leonard Orban. Citeşte mai mult. 

 

 

http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/semnarea-protocolului-de-colaborare-intr
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/seminar-de-informare-sprijin-pentru-reve
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/seminar-de-informare-sprijin-pentru-reve
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/ministerul-muncii-familiei-si-protectie-3
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/ministrul-leonard-orban-preia-propuneril

