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Buletin nr. 4                                                                                                                                                                 26 noiembrie 2012 

 

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.  

 

Cuprins: 

Anunţuri ale autorităţilor publice centrale 

Ziua Ştafetei la Ministerul Muncii 

Realizarea Programului de Ocupare a forţei de muncă în primele 10 luni ale anului 2012 

Acte normative privind finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale 

Seminar de informare „Sprijin pentru revenirea pe piaţa muncii şi integrarea în societate a persoanelor care au fost private de libertate” 

Informaţii despre activitatea Comitetului Consultativ Tematic Ocupare, Incluziune Socială şi Servicii Sociale pentru Perioada financiară 2014 – 2020 

Documente suport pentru elaborarea propunerilor de politici publice - oferite de Ministerul Muncii 

Publicaţii 

S-a lansat raportul Naţional privind Situaţia Drogurilor din România – 2012 

Evenimente 

Brussels: A 19-a ediţie a European Employment Forum 

Proiecte privind dezvoltarea mecanismelor de elaborare a politicilor publice, aflate în implementare 

“Consolidarea mecanismelor de consultare a societăţii civile cu autorităţile publice centrale şi locale - un element fundamental  pentru 
creşterea calităţii procesului de elaborare a politicilor publice” 

“Societatea civilă, partener activ în procesul de elaborare şi evaluare a politicilor publice” 

“Cooperare interinstituțională între mediul cercetășesc neguvernamental și mediul public - între deziderat și realitate” 

“Mecanisme de consultare între autorităţi şi asociaţiile de pacienţi” 

“Dezbatem Politici, Creştem Expertiză” 

”Crearea și dezvoltarea unei rețele de management a proiectelor cu specific antidrog” 
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 Anunţuri ale autorităţilor publice centrale 

Ziua Ștafetei la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale 

20 noiembrie, Ziua ştafetei, eveniment unic în România, organizat de Fundaţia Terre des hommes împreună cu partenerii săi și cu sprijinul Ambasadei Marii 
Britanii la București, cu ocazia Zilei internaţionale a drepturilor copilului.                             Citeşte mai mult >> 

Realizarea Programului de Ocupare a forţei de muncă în primele 10 luni ale anului 2012 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă întocmeşte, anual,  Programul  de ocupare a forţei de muncă având în vedere atribuţiile conferite de 
legislaţia în vigoare. Pentru anul 2012, ANOFM a estimat încadrarea a 332.000 persoane, la nivel naţional.                 Citeşte mai mult >> 

Acte normative privind finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale 

Centrele de zi şi rezidenţiale înfiinţate în condiţiile legii, pot primi finanţare în vederea acoperirii unor cheltuieli cu lucrările de construcţii, reparaţii, 
amenajări şi modernizări, denumite în continuare lucrări de investiţii.                       Citeşte mai mult >> 

Seminar de informare „Sprijin pentru revenirea pe piaţa muncii şi integrarea în societate a persoanelor care au fost private de libertate” 

Potrivit unui sondaj realizat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP), aproximativ 46% din populația aflată în penitenciarele României este 
formată din recidivişti. Acest fenomen indică necesitatea extinderii programelor de reintegrare în societate, dar și a activi tăților care să scadă riscul de 
excluziune pe piaţa muncii a persoanelor care au fost private de libertate.                            Citeşte mai mult >> 

Informaţii despre activitatea Comitetului Consultativ Tematic Ocupare, Incluziune Socială şi Servicii Sociale pentru Perioada financiară 2014 
– 2020 

În data de 22 august a.c. s-a desfășurat la sediul Ministerului Muncii, Famil iei și Protecției Sociale prima reuniune a Comitetului Consultativ Tematic 
Ocupare, incluziune socială și servicii sociale (CCT OIS).                           Citeşte mai mult >> 

Documente suport pentru elaborarea propunerilor de politici publice - oferite de Ministerul Muncii 

Documente suport oferite de Ministerul Muncii pentru elaborarea propunerilor de politici publice.                    Citeşte mai mult >> 

 Publicaţii 

S-a lansat raportul Naţional privind Situaţia Drogurilor din România – 2012 

Raportul Naţional privind situaţia drogurilor în România, elaborat anual pe baza datelor din anul precedent, prezintă evoluţia fenomenului drogurilor în ţara 
noastră (situaţie, politici de răspuns, tendinţe) şi este realizat conform ghidului recomandat de Observatorul European de Droguri şi Toxicomanie. Raportul 
este structurat în trei părţi: Rezumat, Noi evoluţii şi tendinţe, Teme selectate.                      Citeşte mai mult >> 

 Evenimente 

Brussels: A 19-a ediţie a European Employment Forum 

In perioada 27 - 28 noiembrie 2012, va avea loc la Brussels a 19-a ediție a European Employment Forum. Conferința, intitulată "Creating Jobs for Growth", 
vor acoperi toate punctele cheie din jurul problematicii șomajului, incluzând îmbătrânirea forței de muncă, mobilitatea tinerilor în afara granițelor și 
îmbunătățirea incluziunii sociale.                           Citeşte mai mult >> 

 Proiecte privind dezvoltarea mecanismelor de elaborare a politicilor publice, aflate în implementare 

“Consolidarea mecanismelor de consultare a societăţii civile cu autorităţile publice centrale şi locale - un element fundamental  pentru creşterea calităţii 
procesului de elaborare a politicilor publice” – Institutul de Politici Publice                     Citeşte mai mult >> 

“Societatea civilă, partener activ în procesul de elaborare şi evaluare a politicilor publice” – Centrul de Resurse Juridice               Citeşte mai mult >> 

“Cooperare interinstituțională între mediul cercetășesc neguvernamental și mediul public - între deziderat și realitate” - ONCR               Citeşte mai mult >> 

“Mecanisme de consultare între autorităţi şi asociaţiile de pacienţi” - UNOPA                     Citeşte mai mult >> 

“Dezbatem Politici, Creştem Expertiză”  - Centrul Român de Politici Europene                     Citeşte mai mult >> 

”Crearea și dezvoltarea unei rețele de management a proiectelor cu specific antidrog” – Agenția Națională Antidrog                                 Citește mai mult >> 
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