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Buletin nr. 9                                                                                                                                                               14 ianuarie 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 

Ministrul muncii, Mariana Câmpeanu şi secretarul de stat, Denisa Oana Pătraşcu, au avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții DGASPC-urilor 

din țară 

Ordonanţă privind modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie 

acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război 

Parteneriat între Ministerul Sănătăţii şi Alianţa Pacienţilor Cronici din România 

ANOFM: 5.207 locuri de muncă vacante în perioada 10-16 ianuarie 2013 

 

Apariții media  

Nicolăescu: Vom sista finanţarea din bani publici a spitalelor private 

Reglementări privind ajutoarele sociale 

Autorităţile locale din Bucureşti încasează impozitele locale nemajorate 

Vasile Daniel, numit la conducerea Agenţiei Naţionale pentru Romi în locul lui Ilie Dincă 

Nivelul salariului minim, discutat săptămâna viitoare în şedinţa Consiliului Naţional Tripartit 

 

Anunțuri și evenimente internaționale 

Video: 3 exemple de proiecte în domeniul inovării sociale și rezultate lor 
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 Anunțuri ale autorităților publice centrale 

Ministrul muncii, Mariana Câmpeanu şi secretarul de stat, Denisa Oana Pătraşcu, au avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții DGASPC-urilor din țară 

În data de 11.01.2013, a avut loc la sediul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) o întâlnire de lucru între conducerea MMFPSPV şi 

directorii Direcțiilor Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului din țară.             Citeşte mai mult 

Ordonanţă privind modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate 

pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război 

Având în vedere reglementările potrivit cărora pentru a putea beneficia de reducerile  acordate pensionarilor pentru transportul intern, fiecărui pensionar i 

se va elibera o legitimaţie de transport tip card, personalizată cu numele şi codul numeric personal ale fiecărui beneficiar.        Citeşte mai mult 

Parteneriat între Ministerul Sănătăţii şi Alianţa Pacienţilor Cronici din România 

Eugen NICOLĂESCU, ministrul Sănătăţii s-a întâlnit cu reprezentanţii asociaţiilor de pacienţi cronici şi a semnat primul protocol din cel de-al doilea mandat 

de ministru al Sănătăţii.                    Citeşte mai mult 

ANOFM: 5.207 locuri de muncă vacante în perioada 10-16 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 5.207 locuri de muncă, în perioada 10-16 ianuarie 2013.            Citeşte mai mult 

 

 Apariții media 

Nicolăescu: Vom sista finanţarea din bani publici a spitalelor private 

Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, afirmă că prin contractul-cadru care va intra în vigoare de la 1 martie va fi sistată finanţarea din fondurile CNAS a 

unităţilor spitaliceşti private şi astfel spitalele publice vor avea un buget cu aproximativ 10 la sută mai mare.          Citeşte mai mult 

Reglementări privind ajutoarele sociale 

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 897 din data de 28 decembrie 2012 a fost publicată Hotarârea Guvernului nr. 1291/2012 pentru modificarea şi 

completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 

pentru creşterea copilului.                       Citeşte mai mult 

Autorităţile locale din Bucureşti încasează impozitele locale nemajorate 

Autorităţile locale din Bucureşti încasează impozitele şi taxele locale nemajorate, la nivelul celor din 2012, în baza hotărârii CGMB 211/2012, care nu le 

modifică valoarea faţă cea de anul trecut.                  Citeşte mai mult 

Vasile Daniel, numit la conducerea Agenţiei Naţionale pentru Romi în locul lui Ilie Dincă 

Ilie Dincă a fost eliberat din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Romi, în locul său fiind numit Vasile Daniel, 

potrivit unor decizii ale primului-ministru publicate miercuri în Monitorul Oficial.             Citeşte mai mult 

Nivelul salariului minim, discutat săptămâna viitoare în şedinţa Consiliului Naţional Tripartit 

Nivelul salariului minim garantat în plată va fi discutat săptămâna viitoare în cadrul şedinţei Consiliului Naţional Tripartit (CNT), sindicatele pledând pentru o 

sumă de 850 lei.                     Citeşte mai mult 

 Anunțuri și evenimente internaționale 

3 exemple de proiecte în domeniul inovarii sociale şi rezultate lor 

3 exemple de proiecte în domeniul inovării sociale şi rezultate lor, prin imagini şi testimoniale ale persoanelor implicate în implementarea proiectelor şi ale 

beneficiarilor lor.                     Citeşte mai mult 

http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/ministrul-muncii-mariana-campeanu-si-se
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/ordonanta-privind-modificarea-si-complet
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/parteneriat-intre-ministerul-sanatatii-s
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/5-207-locuri-de-munca-vacante-in-perioad
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/nicolaescu-vom-sista-finantarea-din-ban
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/reglementari-privind-ajutoarele-sociale
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/autoritatile-locale-din-bucuresti-incase
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/vasile-daniel-numit-la-conducerea-agent
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/nivelul-salariului-minim-discutat-sapta
http://www.stiriong.ro/actualitate/politici-publice-in-incluziunea-sociala/video-3-exemple-de-proiecte-in-domeniul

