
 

 

  

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administraţiei Publice 

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 

 
 

 

Buletin nr. 37                                                                                                                                                                              05 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 

Situaţia absolvenţilor la 31 iulie 2013 

Dupa ce s-au inscris la agentiile de ocupare a fortei de munca sau la alti furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditati, 

absolventii pot beneficia de serviciile de mediere a muncii pe locurile de muncă vacante declarate de angajatori, precum şi de serviciile de informare şi 

consiliere profesională, pot participa la cursuri gratuite de formare profesională.                Citește mai mult 

Stadiul realizării Programului de ocupare a forţei de muncă al ANOFM, în primul semestru al anului 2013            Citește mai mult 

Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Mariana Câmpeanu susţine Caravana CASPER din cadrul campaniei naţionale 

Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu a participat astăzi la închiderea campaniei de sensibilizare în scopul schimbării atitudinii sociale privind persoanele cu 

dizabilități și a abilităților pe care le au acestea, "Dărâmăm ziduri pentru a construi punţi".               Citește mai mult 

Apariții în presă 

Engleza pe timpul verii pentru copiii din centre sociale 

Peste 80 de copii din 5 centre sociale din Bucuresti isi petrec vacanta invatand limba engleza prin joc cu ajutorul voluntarilor Asociatiei Shakespeare School 

pentru Educatie.                        Citește mai mult 

Conferinta de inchidere a Campaniei pe Ocupare 

Centrul de Incluziune Sociala pentru Persoanele de Etnie Roma – Centru a organizat in data de 1 august 2013 cu ocazia finalizarii Campaniei pe Ocupare, o 

Conferinta cu scopul de a pune in discutie posibile solutii la problemele identificate in ceea ce priveste accesul persoanelor de etnie roma pe piata muncii si 

corelatia existenta intre nivelul de educatie si sansa de a dobandi statutul de angajat.                Citește mai mult 

Organizatiile neguvernamentale acreditate in servicii sociale sunt invitate sa isi exprime opinia despre finantarea serviciilor sociale 

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile realizeaza in prezent o cercetare privind modul de consultare public - privat, in domeniul finantarii serviciilor 

sociale ale furnizorilor acreditati din Romania.                     Citește mai mult 

http://www.anofm.ro/situa%C5%A3ia-absolven%C5%A3ilor-la-31-iulie-2013
http://www.anofm.ro/files/Analiza%20PO%20IUNIE%202013.PDF
http://www.mmuncii.ro/nou/index.php/ro/transparenta/comunicare/comunicate-de-presa/2942-2013-08-01-ip
http://www.stiriong.ro/ong/servicii-sociale/engleza-pe-timpul-verii-pentru-copiii-di
http://www.stiriong.ro/actualitate/altele/conferinta-de-inchidere-a-campaniei-pe-o-1
http://www.stiriong.ro/ong/servicii-sociale/ong-acreditate-in-servicii-sociale-sunt

