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Buletin nr. 5                                                                                                                                                                3 decembrie 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: 

 

Anunțuri și evenimente naționale 

Conferinţa de lansare a proiectului de prevenire a consumului de droguri - "NECENZURAT" 

Inaugurarea Centrului de Excelență “PRÂSLEA” Sector 3 București 

România, pe ultimul loc în UE după ponderea în PIB a cheltuielilor pentru protecţie socială 

Fedorca, despre politicile din educaţie: Obiectivele sunt mai multe ore de practică şi implicarea companiilor de pe piaţa muncii 

Conferinţa Mediafax - ONG-uri pacienţi: Va demisiona ministrul Sănătăţii dacă nu cumpără medicamentele pentru boli cronice? 

Sinteza raportului Curții de Conturi în urma auditului financiar la CNAS 

Strategia Naţională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012 – 2016 a fost aprobată 

Guvernul României a aprobat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului şi Strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei 

Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare 

 

Anunțuri și evenimente internaționale 

Contract de servicii de susţinere privind experimentarea în materie de politici sociale în UE 

Apel pentru propuneri de proiecte pentru experimentare în domeniul politicilor sociale 
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 Anunțuri și evenimente naționale 

Conferinţa de lansare a proiectului de prevenire a consumului de droguri - "NECENZURAT" 

Luni, 26 noiembrie a.c., la sediul Agenţiei Naţionale Antidrog, a avut loc conferinţa de presă ocazionată de lansarea la nivel naţional a 
proiectului de prevenire a consumului de droguri ,,NECENZURAT”.                       Citeşte mai mult 

Inaugurarea Centrului de Excelență “PRÂSLEA” Sector 3 București 

Miercuri, 28 noiembrie 2012, începând cu ora 09.30, a fost inaugurat cel de-al treilea Centru de excelență  prev ăzut în cadrul proiectului 
„Echilibru - o nouă abordare a vieţii familiale cu cea profesională”, POSDRU/97/6.3/S/60002.                    Citeşte mai mult 

România, pe ultimul loc în UE după ponderea în PIB a cheltuielilor pentru protecţie socială 

România a coborât de pe penultima pe ultima poziţie în UE după ponderea în PIB a cheltuielilor pentru protecţie socială, cu numai 17,6%, după 
ce a făcut schimb de locuri cu Letonia, iar nivelul cheltuielilor din România se află la circa jumătate din media UE de 30%.    Citeşte mai mult 

Fedorca, despre politicile din educaţie: Obiectivele sunt mai multe ore de practică şi implicarea companiilor de pe piaţa muncii 

Secretarul de stat Stelian Fedorca a declarat marţi că politicile educaţionale vizează, printre altele, adaptarea învăţământului profesional şi 
tehnic la piaţa muncii, asigurarea unei educaţii de calitate şi eficiente, prin creşterea numărului orelor de practică, şi implicarea companiilor. 
                   Citeşte mai mult 

Conferinţa Mediafax - ONG-uri pacienţi: Va demisiona ministrul Sănătăţii dacă nu cumpără medicamentele pentru boli cronice? 

Iulian Petre, reprezentantul unor ONG-uri ale pacienţilor, a întrebat luni dacă, în contextul achiziţiilor centralizate, ministrul Sănătăţii îşi va da 
demisia în caz că nu reuşeşte să cumpere medicamentele pentru bolile cronice care nu sunt pe piaţă în România.     Citeşte mai mult 

Sinteza raportului Curții de Conturi în urma auditului financiar la CNAS 

În urma auditului financiar derulat de Curtea de Conturi a României asupra Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNAUSS), 
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a prezentat o sinteză a constatărilor, precum și măsurile ce vor fi luate pent ru înlăturarea 
deficiențelor constatate.                             Citeşte mai mult 

Strategia Naţională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012 – 2016 a fost aprobată 

Guvernul României a aprobat în şedinţa de marţi, 27 noiembrie a.c., Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Strategiei Naţionale împotriva 
traficului de persoane pentru perioada 2012 – 2016.             Citeşte mai mult 

Guvernul României a aprobat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului şi Strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei 

Guvernul României a aprobat, în şedinţa din 27 noiembrie 2012, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi Strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie, iniţiate de 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.              Citeşte mai mult 

Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitu l minim 
garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare 

Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii privind venitul minim garantat, a legii privind 
concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, a legii privind alocația pentru susținerea familiei si a legii privind alocația de stat pentru copii. 
                   Citeşte mai mult 

 Anunțuri și evenimente internaționale 

Contract de servicii de susţinere privind experimentarea în materie de politici sociale în UE        Citeşte mai mult 

Comisia Europeană lansează spre contractare servicii de susţinere privind experimentarea în materie de politici sociale în UE. Categoria de 
servicii: Servicii de consultanţă pentru management şi servicii conexe. Durata - 12 luni.  

Data limita de depunere a ofertelor: 13 ianuarie 2013 
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Apel pentru propuneri de proiecte pentru experimentare în domeniul politicilor sociale        Citeşte mai mult 

Comisia Europeană lansează un ape pentru propuneri de proiecte pentru experimentare în domeniul politicilor sociale. Acest apel se focusează 
pe intervenții în politici publice și se adresează autorităților publice, ca factori de decizie la nivel național, regional sau local.  

Data limită de depunere a proiectelor: 12 februarie 2013 
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