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Buletin nr. 35                                                                                                                                                                              23 iulie 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 

Ministrul muncii, Mariana Câmpeanu, a participat, în perioada 11 - 12 iulie a.c., la reuniunea informală a miniştrilor ocupării şi afacerilor sociale din statele 

membre UE (EPSCO informal), desfăşurată la Vilnius, în Lituania, în organizarea Preşedinţiei 

Ministrul muncii, Mariana Câmpeanu, a participat, în perioada 11 - 12 iulie a.c., la reuniunea informală a miniştrilor ocupării şi afacerilor sociale din statele 

membre UE (EPSCO informal), desfăşurată la Vilnius, în Lituania, în organizarea Preşedinţiei Lituaniene a Uniunii Europene.                                  Citește mai mult 

Întâlnirea dintre Secretarului de Stat Codrin SCUTARU şi directorul CARE Franţa, Philippe LEVEQUE 

Secretarul de stat din Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), Codrin SCUTARU, s-a întâlnit luni, 15 iulie, cu 

Philippe LEVEQUE – directorul CARE Franţa, una dintre cele mai mari organizaţii neguvernamentală, neconfesională, apolitică din lume, creată după cel de-al 

Doilea Război Mondial pentru ajutorarea de urgenţă a copiilor şi familiilor.                 Citește mai mult 

Participarea reprezentanţilor Agenţiei Naţionale Antidrog la atelierul de lucru privind îmbunătăţirea coordonării politicilor din domeniul drogurilor în sud-

estul Europei, Podgorica (Muntenegru) 

La invitaţia Grupului Pompidou din cadrul Consiliului Europei, specialişti din cadrul ANA au participat la Atelierul de lucru cu privire la îmbunătăţirea 

coordonării politicilor din domeniul drogurilor în Sud-Estul Eropei, în Podgorica (Muntenegru), în perioada 2-3 iulie 2013.           Citește mai mult 

 

Inițiative ale Societății Civile 

Bilanțul primei sesiuni parlamentare din acest mandat (februarie - iunie 2013) 

Continuând seria de analize asupra activității parlamentarilor, inițiată în 2007, Institutul pentru Politici Publice (IPP) dă publicității cel de al 13-lea bilanț al 

primei sesiuni parlamentare din mandatul 2012-2016.                           Citește mai mult 

S-a lansat Rețeaua Primari activi în integrarea romilor din România - MERI România 

În prezența reprezentanților Ministerului Fondurilor Europene, a Agenției Naționale pentru Romi, a primarilor, a vice-primarilor și a consilierilor locali din 29 

de orașe și comune, Fundația Soros a lansat Rețeaua Primari activi în integrarea romilor din România - MERI (Mayors Making the Most of European Funds for 

Roma). MERI face pași instituționali importanți în sprijinul incluziunii romilor în Uniunea Europeană, prin schimburi de bune practici și lecții învățate și 

promovează transferul acestora între autoritățile locale.                           Citește mai mult 

 

Anunțuri și evenimente – Comisia Europeană 

Politica de coeziune a UE contribuie la ocuparea forței de muncă și creșterea economică în Europa              Citește mai mult 

Progress Annual Performance Monitoring Report 2012  (17/07/2013)                  Citește mai mult 

http://www.mmuncii.ro/nou/index.php/ro/transparenta/comunicare/comunicate-de-presa/2915-2013-07-15-cp-minmc
http://www.mmuncii.ro/nou/index.php/ro/transparenta/comunicare/comunicate-de-presa/2921-2013-07-17-cp-sscscutaru
http://www.ana.gov.ro/stire129.php
http://www.ipp.ro/pagini/bilan539ul-primei-sesiuni-parlamentar.php
http://www.soros.ro/ro/comunicate_detaliu.php?comunicat=231
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1937&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7616&type=2&furtherPubs=yes

