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Buletin nr. 6                                                                                                                                                               10 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 ale autorităților publice centrale 

Guvernul României: adoptarea Proiectului de Lege privind subvenționarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociații, fundații 

și culte recunoscute de lege 

Ministerul Munci: Propunere proiect - HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de interes naţional privind îmbunătăţirea cadrului pentru 

realizarea accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional 

Precizări referitoare la indemnizațiile cuvenite revoluționarilor, eșalonate la plată conform OUG nr. 53/2010 

Prima plată a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței din acest sezon rece, devansată pentru perioada 7 – 21 decembrie 

 

Evenimente: 

3 decembrie - Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi 

Încheierea proiectului "SAFE - Servicii de abordare flexibilă a mobilității la nivel european" 

 

Apariții media 

UNICEF: Cerem noului Guvern să acorde prioritate copiilor, criza a avut impact negativ asupra lor 

CE recomandă introducerea garanţiei că tinerii beneficiază de o ofertă de muncă de calitate 

Noua Lege a sănătăţii va fi prezentată Guvernului în prima şedinţă imediat după alegeri 

 

Anunțuri și evenimente internaționale 

Măsuri pentru facilitarea de locuri de muncă pentru tineri sub 25 de ani 

EPSCO a discutat aspecte în legătură cu angajabilitatea şi politicile sociale 
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 Anunțuri ale autorităților publice centrale 

Guvernul României: adoptarea Proiectului de Lege privind subvenționarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de  asociații, 

fundații și culte recunoscute de lege 

Marți, 4 decembrie 2012, în cadrul Ședinței Guvernului României a fost Adoptat Proiectul de Lege privind subvenționarea din fonduri publice a serviciilor 

sociale acordate de asociații, fundații și cultele recunoscute de lege. Astfel, furnizorii privați de servicii sociale sunt parteneri în asigurarea unei piețe mixte 

de servicii sociale la nivel local                                                                                    Citeşte mai mult 

Ministerul Muncii: Propunere proiect - HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de interes naţional privind îmbunătăţirea cadrului pentru 

realizarea accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional 

Proiect propus spre dezbatere: Hotărâre privind aprobarea Programului de interes naţional privind îmbunătăţirea cadrului pentru realizarea accesului 

persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional - "România fără bariere" 2012-2014. Are ca obiectiv general implicarea autorităţilor 

publice şi a societăţii civile în implementarea conceptului "Acces pentru toţi", pentru a împiedica crearea de noi bariere şi apariţia de noi surse de 

discriminare pentru persoanele cu handicap.                             Citeşte mai mult 

Precizări referitoare la indemnizațiile cuvenite revoluționarilor, eșalonate la plată conform OUG nr. 53/2010 

Având în vedere aceste prevederi legale, ţinând seama că pentru asigurarea resurselor necesare a trebuit realizată rectificarea bugetară, aplicarea efectivă a 

dispoziţiilor OUG nr.53/2010 a devenit posibilă în luna decembrie 2012.            Citeşte mai mult 

Prima plată a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței din acest sezon rece, devansată pentru perioada 7 – 21 decembrie 

Până la sfârșitul acestei săptămâni vor beneficia de ajutor familiile din cca.60% din totalul localităților din țară, respectiv cca.338.000 beneficiari, urmând ca 

pentru restul beneficiarilor, plata ajutoarelor de încălzire să se efectueze până pe 21 decembrie.         Citeşte mai mult 

 

 Evenimente 

3 decembrie - Ziua  Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi 

3 decembrie - Cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia Protecţia Persoanelor 

cu Handicap, a organizat în Sala Aulă a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional un eveniment dedicat potenţialului pe care îl reprezintă persoanele cu 

dizabilităţi.                                                    Citeşte mai mult 

Încheierea proiectului "SAFE - Servicii de abordare flexibila  a mobilitatii la nivel european" 

Comunicat de presă privind încheierea proiectului "SAFE - Servicii de abordare flexibilă  a mobilităţii la nivel european". Implementarea proiectului s-a 

concretizat în realizarea a cinci centre help-desk şi a cinci centre suport localizate în zece agenţii pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi cea 

municipală.                  Citeşte mai mult 

 

 Apariții media 

UNICEF: Cerem noului Guvern să acorde prioritate copiilor, criza a avut impact negativ asupra lor 

Criza economică a avut un impact important asupra copiilor din România, mulţi dintre ei neavând acces la niciun serviciu social, astfel că facem 

apel la noul Guvern să acorde prioritate copiilor, a declarat vineri, reprezentantul UNICEF în România, Sandie Blanchet.     Citeşte mai mult 

CE recomandă introducerea garanţiei că tinerii beneficiază de o ofertă de muncă de calitate 

Comisia Europeană (CE) recomandă statelor membre, printr-un pachet de măsuri contra şomajului şi a excluziunii sociale în rândul tinerilor, 

introducerea unei "garanţii" că toate persoanele până în 25 de ani beneficiază de o ofertă de muncă de calitate şi de un program de formare 

continuă.                   Citeşte mai mult 

Noua Lege a sănătăţii va fi prezentată Guvernului în prima şedinţă imediat după alegeri 

Noua Lege a sănătăţii va fi prezentată Guvernului în prima şedinţă imediat după alegeri, respectiv în 12 decembrie, a declarat, luni, pentru 

MEDIAFAX Vasile Cepoi, consilier de stat al premierului, după inaugurarea Unităţii de Primiri Urgenţe de la Spitalul Floreasca. Citeşte mai mult 

http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/informatie-de-presa-privind-actele-norma
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/hotarare-privind-aprobarea-programului-d
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/precizari-referitoare-la-indemnizatiile
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/prima-plata-a-ajutoarelor-pentru-incalzi
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/3-decembrie-ziua-internationala-a-per
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/safe-servicii-de-abordare-flexibil-a
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/unicef-cerem-noului-guvern-s-acorde-p
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/ce-recomanda-introducerea-garantiei-ca-t
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/noua-lege-a-sanatatii-va-fi-prezentata-g
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 Anunțuri și evenimente – Comisia Europeană 

Măsuri pentru facilitarea de locuri de muncă pentru tineri sub 25 de ani 

Comisia Europeană propune un set de măsuri, ce include şi o recomandare către toate statele Uniunii Europene pentru implementarea unui program de 

job-uri şi training oferite persoanelor sub 25 de ani.                          Citeşte mai mult 

EPSCO a discutat aspecte în legătură cu angajabilitatea şi politicile sociale 

Consiliul Ministerelor Muncii şi Politicilor Sociale (EPSCO) s-a reunit în data de 6 decembrie 2012, pentru a discuta aspecte în legătură cu angajabilitatea şi 

politicile sociale.                   Citeşte mai mult 

http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/locuri-de-munca-pentru-tineri-sub-25-de
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/epsco-a-discutat-aspecte-in-legatura-cu

