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Buletin nr. 24                                                                                                                                                                      29 aprilie 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 

 Întrevederea doamnei ministru Mariana Câmpeanu cu domnul László Andor, comisar european pentru ocupare, afaceri sociale şi incluziune  

În data de 22 aprilie 2013 a avut loc întrevederea doamnei ministru Mariana Câmpeanu cu domnul László Andor, comisar european pentru ocupare, afaceri 

sociale şi incluziune. La discuţii au participat şi doamna Doina Pană, ministru delegat pentru dialog social, domnul Remus Pricopie, ministrul educaţiei şi 

domnul Mihnea Cosmin Costoiu, ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifica si dezvoltare tehnologică.                             Citeşte mai mult 

 Întâlnirea secretarului de stat Codrin Scutaru, cu reprezentanți ai societății civile 

Secretarul de Stat, Codrin Scutaru, s-a întâlnit astăzi, 23 aprilie a.c. cu reprezentanţi ai societăţii civile, respectiv Simona Constantinescu, FDSC, Adina Turcu, 
Salvaţi Copii, Doina Crîngașu, Caritas, Mirela Carmen Lavric, SOS Satele Copiilor România                                       Citeşte mai mult 

 Ministerul Muncii sesizează un apel umanitar fas  

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a fost sesizat de existența unui apel umanitar care deși poartă însemnele oficiale ale 

MMFPSPV și semnătura ilizibilă a ministrului muncii, reprezintă un fals grosolan care nu are nici o legătură cu instituția noastră și afectează grav imaginea 

atât a instituției noastre cât și a ministrului muncii.                                                                 Citeşte mai mult 

 Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1251/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România  

Proiectul de act normativ vizează următoarele: stabilirea termenului de efectuare a anchetei sociale în baza căruia se va stabili dreptul la ajutorul 

nerambursabil; reglementarea modalității de realizare a plății ajutorului nerambursabil; reglementarea modalității de prelungire a perioadei inițiale de 

acordare a ajutorului nerambursabil. Sugestii și propuneri se pot trimite până la data de 04.05.2013.                                                                          Citeşte mai mult 

 Ordin Nr. 211 din 17.04.2013 - aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative 

Ordin privind modificarea şi completarea Anexei la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 pentru aprobarea Normelor 

tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014.                                                                                          Citește mai mult 

 Ordin Nr. 221 din 24.04.2013 - privind aprobarea coordonatorilor naţionali 

Ordin privind aprobarea coordonatorilor naţionali şi a atribuţiilor acestora în vederea coordonării tehnice şi metodologice pentru implementarea programelor 

naţionale de sănătate curative.                                                                                                                                                                                                      Citește mai mult 

 

Inițiative ale Societății Civile 

 IPP, FDSC, ADV, FONPC, Pro ACT Suport şi Alpha Transilvană critică inițiativa Guvernului de a trimite bani publici unor ONG-uri, fără competiție 

liberă și fără asigurarea continuității 

IPP, FDSC, ADV, FONPC, Pro ACT Suport şi Alpha Transilvană critică inițiativa Guvernului de a trimite bani publici, fără competiție liberă și fără asigurarea 

continuității, unor ONGuri pentru servicii sociale înființate ad-hoc în mediul rural și cere Deputaților să respingă actuala formă.                          Citește mai mult 

 Implicarea societății civile în revizuirea Constituției 

Centrul de Resurse pentru Participare Publică (CeRe), Asociația Națională a Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni (ANBCC) și ActiveWatch – Agenţia de 

Monitorizare a Presei (AW - AMP) organizează o întâlnire de lucru pe marginea modificării Legii fundamentale, „Implicarea societății civile în revizuirea 

Constituției”, marţi, 23 aprilie 2013, la Pavilion – centrul pentru artă și cultură contemporană, Bucureşti.                                                                  Citește mai mult 

 

http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.mmuncii.ro/nou/index.php/ro/transparenta/comunicare/comunicate-de-presa/2791-2013-04-22-cp-minmcampeanu
http://www.mmuncii.ro/nou/index.php/ro/transparenta/comunicare/comunicate-de-presa/2795-2013-04-23-ip-ss-cscutaru
http://www.mmuncii.ro/nou/index.php/ro/transparenta/comunicare/comunicate-de-presa/2797-2013-04-25-cp-minmcanmpeanu
http://www.mmuncii.ro/nou/index.php/ro/legislatie/proiecte-in-dezbatere/2800-2013-04-25-proiecthg
http://www.cnas.ro/legislatie/noutati-legislative/ordin-nr-211-din-17-04-2013-aprobarea-normelor-tehnice-de-realizare-a-programelor-nationale-de-sanatate-curative
http://www.cnas.ro/legislatie/noutati-legislative/ordin-nr-221-din-24-04-2013-privind-aprobarea-coordonatorilor-nationali-
http://www.ipp.ro/pagini/ipp-fdsc-adv-fonpc-pro-act-suport-.php
http://www.ce-re.ro/new/implicarea-societatii-ci
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Apariții în presă 

 Strategii de incluziune a romilor - de la intenții bune la rezultate reale 

Reprezentanta Națiunilor Unite in Romania și Agenția de Dezvoltare Comunitara “Împreună”, cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene în România, au 

organizat luni, 22 aprilie 2013, Conferința “Strategii de incluziune a romilor - de la intenții bune la rezultate reale”. Comisarul European pentru Ocupare, 

Afaceri Sociale și Incluziune, László Andor, și Ministrul Muncii, Protecției Sociale, Familiei și Persoanelor Vârstnice, Mariana Câmpeanu, au deschis 

evenimentul de la București.                                                                                                                                                                                                          Citește mai mult 

 Noua structură de gestionare a fondurilor europene 

Cum sunt împărţite cele 40 miliarde de euro din fondurile UE (2014-2020): Dispare POSDRU, apare “Educaţia” şi “Intruziunea socială”. Megastructură pe 

“Infrastructură”.                                                                                                                                                                                                                                Citește mai mult 

 

Anunțuri și evenimente – Comisia Europeană 

 Comisia Europeană propune îmbunătățirea aplicării drepturilor muncitorilor la liberă mișcare                                                                    Citește mai mult 

 Ziua Europeană a Solidarității între Generații (29 aprilie)                                                                                                                                        Citește mai mult 

 Publicație – ”Investing in Social Europe” (24.04.2013)                                                                                                                                              Citește mai mult 

 Publicație – ” Social Agenda 33 – Social Investment” (24.04.2013)                                                                                                                        Citește mai mult 

 

http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.comunicatedepresa.ro/unicef/strategii-de-incluziune-a-romilor-de-la-intentii-bune-la-rezultate-reale/
http://www.zf.ro/fonduri-ue/cum-sunt-impartite-cele-40-mld-euro-din-fondurile-ue-2014-2020-dispare-posdru-apare-educatia-si-intruziunea-sociala-megastructura-pe-infrastructura-10808257
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1830&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=875&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7515&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7515&type=2&furtherPubs=yes

