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Buletin nr. 3                                                                                                                                                19 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: 

Ucenicia la locul de muncă se va adresa tinerilor între 16 şi 25 de ani care nu deţin o calificare 

Deducerea TVA cu 50% pentru persoanele fizice pentru constructia sau renovarea locuintelor 

Relansarea sectorului de întreprinderi mici si mijlocii înseamna relansarea economiei românesti si 

crearea premiselor pentru un standard de viata ceva mai ridicat 

Victor Ponta: Un impozit diferenţiat, de 12% sau 8%, poate fi introdus din 2013 doar pentru cei cu 

venituri foarte mici, dacă permite bugetul 

Organismele Intermediare Regionale POSDRU lansează Cererile de propuneri de proiecte nr. 116-122 

“Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” 

Proiect de lege în dezbatere privind ucenicia la locul de muncă 

Proiect de lege privind stagiile de adaptare profesională pentru absolvenţii de învățământ superior 

A doua conferinţă anuală asupra platformei împotriva saraciei şi excluderii sociale 

Conferinţa pe inovare socială şi pe experimentare în domeniul Politicilor Sociale 

Inventar al problemelor sociale din Alba: Copiii, vârstnicii, persoanele cu handicap şi romii sunt 

categoriile cele mai vulnerabile 
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 Ucenicia la locul de muncă se va adresa tinerilor între 16 şi 25 de ani care nu deţin o 

calificare 

Sunt necesare eforturi în vederea îmbunătățirii ofertei de forță de muncă și a reducerii șomajului în 

rândul tinerilor: accelerarea eforturilor de promovare a primului contact cu viața profesională în 

rândul tinerilor. Citeşte mai mult 

 Deducerea TVA cu 50% pentru persoanele fizice pentru construcţia sau renovarea 

locuinţelor 

“Maria Grapini, reprezentant USL, spune că în sprijinul întreprinzătorului trebuie să se aibă în vedere 

stabilirea nivelului de taxe şi impozite, dar şi care să rămână fixe minimum 4 ani, “curăţarea” de cele 

circa 400 de taxe plătite la tot felul de autorităţi, agenţii, oficii ale diferitelor ministere. “Trebuie ca 

plata taxelor şi impozitelor să se facă o dată pe an şi regularizarea la predarea bilanţului. Este nevoie 

de unificarea controlului fiscal la o singură instituţie şi efectuarea unui control de fond o dată la doi 

ani. Citeşte mai mult 

 Relansarea sectorului de întreprinderi mici şi mijlocii înseamna relansarea economiei 

româneşti şi crearea premiselor pentru un standard de viaţă ceva mai ridicat 

Reducerea CAS cu 5%, avand în vedere costurile mari pe piata forţei de muncă şi nevoia de creştere 

a salariilor. (Maria Grapini) Citeşte mai mult 

 Victor Ponta: Un impozit diferenţiat, de 12% sau 8%, poate fi introdus din 2013 doar 

pentru cei cu venituri foarte mici, dacă permite bugetul 

Premierul Victor Ponta a declarat, luni, referindu-se la la construcţia bugetului pe 2013, că există 

posibilitatea cotele diferentiate pentru cei cu venituri foarte mici să scadă până la 8% si 12%, cota 

principală rămânând însă 16%. Şeful Executivului a subliniat că această măsură va fi aplicată doar în 

masura în care bugetul o permite. Citeşte mai mult 

 Organismele Intermediare Regionale POSDRU lansează Cererile de propuneri de proiecte 

nr. 116-122 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa 

muncii” 

Vineri, 23 noiembrie 2012, ora 10.00, se lansează Cererile de propuneri de proiecte nr. 116 

„Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii – Regiunea Nord Est”. 

Citeşte mai mult 

http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/ucenicia-la-locul-de-munc-se-va-adresa
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/deducerea-tva-cu-50-pentru-persoanele-f
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/relansarea-sectorului-de-intreprinderi-m
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/victor-ponta-un-impozit-diferentiat-de
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/organismele-intermediare-regionale-posdr


 
 

  

 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 

Instrumente Structurale  
2007 -2013 

 

 

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. 

 

 
 

www.fonduriadministratie.ro 

 
 

 Proiect de lege în dezbatere privind ucenicia la locul de muncă 

Proiect - LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279 din 5 octombrie 2005 privind ucenicia 

la locul de muncă, republicată. Citeşte mai mult 

 Proiect de lege privind stagiile de adaptare profesională pentru absolvenţii de învățământ 

superior 

Prezenta lege reglementează  modalitatea de efectuare a stagiilor de  adaptare profesională pentru 

absolvenţii învăţământului superior, în scopul asigurării tranziției de la sistemul de educație la piața 

muncii. Citeşte mai mult 

 A doua conferinţă anuală asupra platformei împotriva saraciei şi excluderii sociale 

A doua conferinţă anuală asupra platformei împotriva saraciei şi excluderii sociale, organizată de 

Comisia Europeană împreună cu presedenţia Cipru, în perioada 5-7 decembrie 2012 în Brusells. 

Citeşte mai mult 

 Conferinţa pe inovare socială şi pe experimentare în domeniul Politicilor Sociale 

Conferința va îndemna factorii de decizie politică și practicienii să discute despre cum poate fi 

modelat cel mai bine sprijinul UE pentru inovarea socială în contextul pachetului de Investiții Sociale 

pentru creștere economică și de coeziune. Citeşte mai mult 

 Inventar al problemelor sociale din Alba: Copiii, vârstnicii, persoanele cu handicap şi romii 

sunt categoriile cele mai vulnerabile 

După un inventar efectuat de Comisia Judeţeană de Incluziune Socială Alba, din informaţiile 

transmise de 5 primării din mediul urban, a reieşit că vârstnicii, copiii, persoanele cu handicap şi cele 

de etnie romă sunt categoriile de populaţie cele mai vulnerabile din punct de vedere social. Citeşte 

mai mult 

 

http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/proiect-de-lege-in-dezbatere-privind-uce
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/proiect-de-lege-privind-stagiile-de-adap
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/a-doua-conferinta-anuala-asupra-platform
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/conferinta-pe-inovare-sociala-si-pe-exer
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/inventar-al-problemelor-sociale-din-alba
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/inventar-al-problemelor-sociale-din-alba

