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Buletin nr. 36                                                                                                                                                                              29 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 

Proiect - ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în 

perioada sezonului rece                       Citește mai mult 

Atelier de lucru interinstituţional în domeniul precursorilor de droguri 

În data de 19.07.2013, la sediul Agenţei Naţionale Antidrog  a avut loc cel de-al doilea atelier de lucru interinstituţional, înscris  în categoria activităţilor de 

coordonare şi cooperare interinstituţională în domeniul precursorilor de droguri, atelier la care au participat specialişti din cadrul Inspectoratului General al 

Poliţiei Române, Autorităţii Naţionale a Vămilor, Agenţiei Naţionale a Medicamentelor şi Dispozitivelor Medicale, alături de specialişti A.N.A.. Citește mai mult 

Cooperare interinstituţională în domeniul prevenirii consumului de droguri 

În scopul conştientizării şi sensibilizării opiniei publice cu privire la consecinţele consumului de droguri, în special asupra tinerei generaţii, la sediul Agenţiei 

Naţionale Antidrog, a avut loc astăzi o conferinţă de presă susţinută de chestor Sorin Oprea – Directorul ANA şi Cristian Cosmin - Secretar de Stat în cadrul 

Ministerului Tineretului şi Sportului.                      Citește mai mult 

Întâlnirea dintre secretarul de stat Codrin SCUTARU şi directorul executiv al Federaţiei organizatiilor care sprijina dezvoltarea voluntariatului in Romania- 

VOLUM 

Întâlnirea a avut loc în contextul în care MMFPSPV şi-a arătat în mai multe rânduri disponibilitatea către colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale care 

lucrează cu voluntari şi derulează activităţi pentru dezvoltarea societăţii. Astfel, discuţiile de astăzi reprezintă începutul colaborării dintre minister şi federaţie, 

un prim subiect abordat fiind proiectul de lege în privinţa voluntariatului iniţiat de federaţia Volum.              Citește mai mult 

 

Inițiative ale Societății Civile 

Apariții în presă 

AM-POSDRU are unda verde de la Consiliul Concurentei pentru finantarea economiei sociale cu 200 milioane euro 

Autoritatea de Management a Programului Operational Sectorial 'Dezvoltarea Resurselor Umane' (AM-POSDRU) a primit deja unda verde din partea 

Consiliului Concurentei pentru deblocarea sumei de 200 milioane euro care poate fi folosita, pana la 31 decembrie 2013, pentru finantarea proiectelor de 

economie sociala, potrivit informatiilor remise marti AGERPRES.                   Citește mai mult 

Ministrul Mariana Câmpeanu: Şomajul în rândul tinerilor ar putea ajunge la 25% 

Şomajul în rândul tinerilor ar putea ajunge, în acest an, la o valoare de 25 %, ceea ce ar reprezenta 'pragul de alarmă' al acestui indicator pentru cei care au 

absolvit o formă de şcolarizare, a apreciat vineri, la Deva, ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu.               Citește mai mult 

Mariana Câmpeanu: Încercăm să introducem ajutorul de încălzire pentru cei care folosesc energia electrică 

Persoanele cu venituri mici, care folosesc energia electrică pentru încălzirea locuinţelor, ar putea intra pe lista celor ce primesc ajutoare de căldură, pe timp 

de iarnă, în condiţiile în care îndeplinesc condiţiile legale în ceea ce priveşte venitul minim garantat, a declarat vineri, la Deva, ministrul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Mariana Câmpeanu.                   Citește mai mult 

Doina Pană: Oficiul de Mediere a Conflictelor de Muncă va deveni operaţional până la jumătatea lui 2014 

Oficiul de Mediere şi Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă de pe lângă Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va deveni 

operaţional până la jumătatea anului viitor, a anunţat, vineri, ministrul delegat pentru Dialog Social, Doina Pană.             Citește mai mult 

http://www.mmuncii.ro/nou/index.php/ro/legislatie/proiecte-in-dezbatere/2931-2013-07-26-proiect-og
http://www.ana.gov.ro/stire130.php
http://www.ana.gov.ro/stire131.php
http://www.mmuncii.ro/nou/index.php/ro/transparenta/comunicare/comunicate-de-presa/2926-2013-07-24-ip-sscscutaru
http://www.stiriong.ro/ong/economie-sociala/am-posdru-are-unda-verde-de-la-consiliul
http://www.agerpres.ro/media/index.php/social/item/212862-Ministrul-Mariana-Campeanu-Somajul-in-randul-tinerilor-ar-putea-ajunge-la-25.html
http://www.agerpres.ro/media/index.php/social/item/212846-Mariana-Campeanu-Incercam-sa-introducem-ajutorul-de-incalzire-pentru-cei-care-folosesc-energia-electrica.html
http://www.agerpres.ro/media/index.php/social/item/212836-Doina-Pana-Oficiul-de-Mediere-a-Conflictelor-de-Munca-va-deveni-operational-pana-la-jumatatea-lui-2014.html
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Copiii din medii defavorizate pot merge în perioada verii la grădiniţele estivale 

Copiii din mediile defavorizate cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani vor putea merge în perioada 15 iulie - 15 septembrie la grădiniţele estivale organizate în 

Bucureşti şi alte 30 de judeţe din ţară, a declarat marţi într-o conferinţă de presă preşedintele executiv al Organizaţiei Salvaţi Copiii, Gabriela Alexandrescu. 

Citește mai mult 

Anunțuri și evenimente – Comisia Europeană 

Recruiting in Europe - a Guide for Employers  (24/07/2013)                   Citește mai mult 

Finding a job in Europe - a guide for jobseekers  (24/07/2013)                   Citește mai mult 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/social/item/212030-Copiii-din-medii-defavorizate-pot-merge-in-perioada-verii-la-gradinitele-estivale.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7621&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7620&type=2&furtherPubs=yes

