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Buletin nr. 8                                                                                                                                                               08 ianuarie 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.  

 

 

ANOFM a lansat un website pentru creşterea gradului de vizibilitate a serviciilor oferite   

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a lansat marţi 18 decembrie 2012, un website de informare a clienţilor şi potenţialilor clienţi 

ai serviciului public de ocupare, în cadrul unui proiect cofinanţat din POSDRU.           Citeşte mai mult 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale se reorganizează 

Ordonanţa de urgenţă adoptată de Guvernul României în şedinţa din 22 decembrie 2012 prevede înfiinţarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 

şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), prin reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.       Citeşte mai mult 

Cardul electronic de asigurări de sănătate a fost lansat la Arad în programul-pilot 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate anunţă finalizarea implementării şi testării cu succes a Sistemului Informatic pentru Cardul Electronic de Asigurări 

de Sănătate (CEAS).                  Citeşte mai mult 

ANOFM - locuri de muncă vacante în perioada 03 - 09 ianuarie 2013 

Potrivit datelor rezultate din declaraţiile agenţilor economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă (ANOFM) sunt înregistrate 2120 locuri de muncă, în perioada 03 - 09 ianuarie 2013.         Citeşte mai mult 

România, lider în UE la creşterea costului orar al forţei de muncă în sectorul non-business 

Costul orar al forţei de muncă în sectorul non-business din România a înregistrat cea mai mare creştere din rândul statelor membre ale Uniunii Europene 

(UE), în al treilea trimestru al acestui an comparativ cu perioada similară a anului trecut, conform datelor publicate luni de Oficiul european pentru Statistică 

(Eurostat).                   Citeşte mai mult 

http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/anofm-a-lansat-un-website-pentru-crester
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/mmfps-se-organizeaza
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/cardul-electronic-de-asigurari-de-sanata
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/anofm-locuri-de-munca-vacante-in-perio
http://www.agerpres.ro/media/index.php/economic/item/166254-Romania-lider-in-UE-la-cresterea-costului-orar-al-fortei-de-munca-in-sectorul-nonbusiness.html

