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Conferință internațională  

organizată în cadrul proiectului “Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în 
domeniul incluziunii sociale la nivelul MMJS” 

 

 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS), în calitate de beneficiar al proiectului “Implementarea 

unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMJS”, și 

Institutul Național de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu” (INCE), în calitate de partener, 

organizează în zilele de 9 și 10 martie 2017, în București, conferința internațională cu tema: 

”Mapping poverty, social services and specific social infrastructure”. 

Scopul proiectului îl reprezintă crearea unui set de instrumente de planificare strategică (hărți 

privind serviciile sociale, infrastructura aferentă acestora, hărți privind nevoia de infrastructură 

socială și servicii sociale, metodologii), care să sprijine procesul decizional orientat către cetățean. 

Lucrările conferinței se vor desfășura în Casa Academiei Române, Calea 13 Septembrie nr. 13, Aripa 

de Est, astfel: la data de 9 martie 2017, începând cu ora 9.30, sesiunea plenară – sala de conferințe 

(nivel S1) și la data de 10 martie 2017, începând cu 9.30, în cadrul celor 2 secțiuni paralele: Secțiunea 

1 ”Poverty and in-work poverty” în Sala România-Luxemburg (parter) și Secțiunea 2 ”Social services 

and specific social infrastructure” în Sala Kirițescu – Werner (parter). 

 

La lucrările conferinței vor participa atât reprezentanți ai celor două instituții partenere și experții 

cooptați în echipa proiectului, cât și reprezentanți ai direcțiilor generale de asistență socială și 

protecția copilului și ai agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială. 

 

Sunt invitați să participe și experți din străinătate: 

- Lukasz Arendt, Director Instytut Pracy I Spraw Socjalnych, Warszawa, Poland; 

- Karin Gellin, Director, Cooperational Agency VärNa, Sweden; 

- Rares Mihai Nicula, PhD, sociologist, Social Inclusion Coordinator, New Communities 

Partnership, Dublin, Ireland; 

- Daphne Ahrendt, Research Manager, Social Policies Unit, EUROFUND, Dublin, Irlanda. 

 

 

 

Comunicat de presă 

Data: 07/03/2017 
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Proiectul „Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale 

la nivelul MMJS” este cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European, prin Programul 

Operațional Capacitate Administrativă 2014–2020.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 Asigurarea unei abordări coordonate și fundamentate pe dovezi în elaborarea și 

implementarea politicilor, programelor și intervențiilor orientate către persoanele sărace și 

vulnerabile și către zonele sărace și marginalizate. 

 Implementarea unui proces decizional la nivelul MMJS și la nivel local, bazat pe o serie de 

informații obținute în urma unei metodologii riguroase, fundamentate empiric, bazate pe 

dovezi și date statistice. 

 Dezvoltarea și utilizarea unui set de instrumente standard de planificare și furnizare a 

serviciilor sociale la nivel local, în vederea creșterii calității serviciilor publice. 

 Instruirea unui număr de 450 de persoane, de la nivelul administrației publice centrale și 

locale, privind elaborarea de politici publice orientate spre cetățean și bazate pe dovezi, 

precum și alte tematici de interes aferente acțiunilor care se vor desfășura în cadrul 

proiectului. 

 

Principalele rezultate ale proiectului sunt: 

1. Set de instrumente care evaluează nevoile de servicii sociale și de infrastructură necesară 

furnizării acestora la nivel local, pentru persoanele care aparțin grupurilor vulnerabile. 

2. Instrumente standard de planificare și furnizare a serviciilor sociale la nivel local și un soft 

care să permită analiza datelor referitoare la infrastructura şi serviciile sociale existente și 

necesare. 

3. Consolidarea cunoștințelor personalului propriu, precum și ale personalului din structurile și 

instituțiile de la nivel local. 

 

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, 30.03.2016-29.03.2018.  

Valoarea totală aprobată a proiectului este de 14.521.553,62 lei, din care: 

 2.318.801,68 lei - cofinanțarea eligibilă a beneficiarului și a partenerului; 

 12.202.751,94 lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European.  

 

 

Date de contact:  

 

Florin DRAGOMIR, Manager de proiect  

Tel. 021.313.62.67, interior 745, e-mail: florindragomir@mmuncii.gov.ro 

 
Luminița CHIVU, Coordonator activități partener proiect, Director General INCE 
e-mail: chivu@ince.ro 
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