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Buletin nr. 7                                                                                                                                                               17 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 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 14 ani de activitate 

Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă 

Investiţii finalizate în infrastructura serviciilor de sănătate, educaţie şi sociale 

 

Evenimente 

Conferinţa internaţională „Drepturile copilului şi migraţia. Aspecte psihosociale” 

 

Apariții media 

Persoana singură care întreţine un copil cu dizabilităţi va primi şi o indemnizaţie de însoţitor 

Sistemul de adopţii în România: 60.000 de copii sunt instituţionalizaţi, doar 1.602 dintre ei au fost declaraţi adoptabili în acest an 

Peste 50% dintre pacienţii noi cu HIV/SIDA din România au între 15 şi 29 de ani 

 

Anunțuri și evenimente internaționale 

Comisia Europeană organizează ceremonia de închidere a Anului european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații 

Comisia Europeană organizează o consultare publică online pentru a obţine punctul de vedere al beneficiarilor cu privire la impactul ajutorului 

umanitar al UE 
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 Anunțuri ale autorităților publice centrale 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 14 ani de activitate 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă aniversează luni, 10 decembrie 2012, 14 ani de activitate pe piaţa forţei de muncă din 

România.                   Citeşte mai mult 

Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă 

La propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Guvernul a aprobat, în şedinţa de ieri, 12 decembrie a.c., proiectul de lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.        Citeşte mai mult 

Investiţii finalizate în infrastructura serviciilor de sănătate, educaţie şi sociale 

Programul Operaţional Regional finanţează în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, respectiv în judeţele: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi 

Vrancea, un număr de 372 proiecte, în valoare de 414 milioane de euro. La data de 31 octombrie 2012, valoarea sumelor rambursate către 

beneficiari era de 176 milioane euro, reprezentând aproximativ 33% din totalul fondurilor alocate de 534,82 milioane euro.    Citeşte mai mult 

 

 Evenimente 

Conferinţa internaţională „Drepturile copilului şi migraţia. Aspecte psihosociale” 

Asociaţia Alternative Sociale în parteneriat cu Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice şi Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) a organizat pe data de 11 decembrie 2012 conferinţa internaţională „Drepturile copilului şi migraţia. 

Aspecte psihosociale”.                   Citeşte mai mult 

 

 Apariții media 

Persoana singură care întreţine un copil cu dizabilităţi va primi şi o indemnizaţie de însoţitor 

Persoana singură ce are în întreţinere un copil cu dizabilitate gravă va beneficia simultan atât de indemnizaţia lunară sau sprijinul lunar acordat pentru 

creşterea copilului, cât şi de indemnizaţia lunară de însoţitor de 600 lei, conform unei hotărâri adoptate, miercuri, de Guvern.     Citeşte mai mult 

Sistemul de adopţii în România: 60.000 de copii sunt instituţionalizaţi, doar 1.602 dintre ei au fost declaraţi adoptabili în acest an 

Aproximativ 60.000 de copii sunt instituţionalizaţi în România, însă doar 1.602 dintre ei au fost declaraţi adoptabili în acest an, în topul judeţelor care au cei 

mai puţini copii pentru adopţie fiind Maramureş, Mehedinţi, Gorj, Bacău şi Buzău.          Citeşte mai mult 

Peste 50% dintre pacienţii noi cu HIV/SIDA din România au între 15 şi 29 de ani 

Peste 50 la sută dintre cazurile de infectare cu HIV nou diagnosticate în România sunt în rândul tinerilor între 15 şi 29 de ani, calea majoritară de 

transmitere a virusului fiind contactul heterosexual, potrivit Comisiei Naţionale de Luptă Anti-SIDA.        Citeşte mai mult 

 

 Anunțuri și evenimente – Comisia Europeană 

Comisia Europeană organizează ceremonia de închidere a Anului european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații 

Evenimentul de închidere a Anului european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații 2012, a avut loc pe data de 10 decembrie în Nicosia, 

organizat de președinția UE Cipru.                Citeşte mai mult 

Consultare publica online pentru a obtine punctul de vedere al beneficiarilor cu privire la impactul ajutorului umanitar al UE 

CE organizeaza o consultare publica online pentru a obtine punctul de vedere al beneficiarilor cu privire la impactul ajutorului umanitar al UE. 

Toate chestionarele primite vor sta la baza stabilirii viitoarelor initiative in cresterea impactului ajutorului umanitar UE.    Citeşte mai mult 

http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/agentia-nationala-pentru-ocuparea-fortei
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/guvernul-a-aprobat-proiectul-de-lege-pen
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/investitii-finalizate-in-infrastructura
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/conferinta-internationala-adrepturile
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/persoana-singura-care-intretine-un-copil
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/sistemul-de-adoptii-in-romania-60-000-d
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/peste-50-dintre-pacientii-noi-cu-hivsi
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/comisia-europeana-organizeaza-ceremonia
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/consultare-publica-online-pentru-a-obtin

