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Economie / Incluziune socială 

Profitpentruoameni.ro - Ghidul Europei Sociale – un ghid al economiei si antreprenoriatului social 

Comisia Europeana a publicat Ghidul Economiei Sociale si al Antreprenoriatului Social – Europa Sociala, ghid elaborat in 

colaborare cu EURICSE. Ghidul Europa Sociala este o publicatie bianuala ce are ca scop sa ofere unui public interesat, 

dar nu neaparat specializat, o prezentare succinta a domeniilor specifice politicii UE in domeniul ocuparii fortei de munca, 

afaceri sociale si incluziune. 

Continuare… 

Profitpentruoameni.ro - Bucuresti-Ilfov: O regiune, o capitala, un oras cu o economie sociala si solidara (Forumul 

deschis al economiei sociale) 

Traim intr-un oras in care cele doua milioane de locuitori au, statistic, cele mai ridicate venituri din Romania. Bucurestiul, 

un oras al contrastelor, in care vedem zilnic sute de copii care cersesc la semafoare si munti de gunoaie in zonele de 

periferie, se afla pe unul din primele locuri in topul celor mai poluate orase de pe continent. 

Continuare… 

Profitpentruoameni.ro - Romano Cher – proiectul roman ce a ajuns in finala Competitiei pentru Inovare Sociala a 

CE 

Proiectul Romano Cher al KCMC este unul dintre cele 10 proiecte finaliste ale Competitiei pentru Inovare Sociala Diogo 

Vasconcelos. Competitia pentru Inovare Sociala in memoria lui Diogo Vasconcelos a fost lansata de Comisia Europeana 

la 1 octombrie 2012 cu scopul de a stimula inovarea sociala. Astfel, toti cetatenii UE au fost invitati pentru a dezvolta 

solutii pentru crearea de noi locuri de munca si pentru crearea de conditii de munca mai bune. 

Continuare… 

 

 

http://www.euricse.eu/
http://profitpentruoameni.ro/stiri/ghidul-europei-sociale-un-ghid-al-economiei-si-antreprenoriatului-social/
http://profitpentruoameni.ro/stiri/bucuresti-ilfov-o-regiune-o-capitala-un-oras-cu-o-economie-sociala-si-solidara-forumul-deschis-al-economiei-sociale/
http://mesteshukar.ro/i_acasa.asp?SMID=36&ARTID=91
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/competition/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/competition/
http://profitpentruoameni.ro/stiri/romano-cher/
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Șomaj / Ocupare / Sărăcie 

Wall-street.ro - Presedintele BM, la Bucuresti: Ati ramas tara cu cele mai inalte nivele ale saraciei din UE! 

 

Romania a facut progrese enorme in dezvoltarea economiei, dar in pofida acestor progrese ramane tara cu cele mai inalte 

nivele ale saraciei din Uniunea Europeana, peste 30% din populatie traind cu mai putin de 5 dolari pe zi, a declarat 

presedintele Bancii Mondiale (BM), Jim Yong Kim. 

 

 Continuare…

Hotnews - Proiect de Hotarare: IMM-urile care creeaza cinci locuri de munca pot aplica pentru finantari de pana 

la 200.000 de euro 

Ministerul Finantelor a publicat pe pagina sa de Internet un proiect de Hotarare prin care IMM-urile care creaza locuri de 

munca. E un proiect anuntat de minsitrul Chitoiu intr-un interviu acordat HotNews.ro. "IMM nu e obligat sa vina cu 

cofinantare. Daca are un proiect de investitie mai mare poate aduce confinantare. Se adreseaza atat start-up urilor cat si 

celor cu activitati in derulare.  

Continuare… 

România Liberă - România luptă alături de Marile Puteri Europene împotriva şomajului 

Dezastru social şi economic – este situaţia Uniunii Europene în 2012, cu aproximativ 4 milioane de locuri de muncă 

vacante. Locurile de muncă ce necesită calificare tehnică rămân constant neocupate, iar solicitanţii dornici să ocupe astfel 

de poziţii au devenit pentru angajatori un vis care nu pare să se mai îndeplinească. În acest scop, Platforma Europeană 

de Dezvoltare organizează la Bruxelles Summit-ul European Salvarea “Generaţiei Pierdute” a Europei. 

Continuare… 

România Liberă - Cum luptă actorul Ethan Hawke pentru educaţia copiilor defavorizaţi 

Celebrul actor american Ethan Hawke va participa, în iunie, la o strângere de fonduri în sprijinul copiilor săraci din 

România, organizată de fundaţia mamei lui, OvidiuRo, conform unui comunicat al organizaţiei. 

Continuare… 

Adevărul - Numărul şomerilor din România a scăzut. Cele mai multe persoane fără un loc de muncă au între 40 şi 

49 de ani 

 

Rata şomajului din România a scăzut în aprilie comparativ cu luna martie 2013, informează Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). Potrivit instituţiei, aproape 470.000 de români nu au avut un loc de muncă în aprilie. 

 

 Continuare…

http://www.wall-street.ro/articol/Economie/148369/presedintele-bm-la-bucuresti-ati-ramas-tara-cu-cele-mai-inalte-nivele-ale-saraciei-din-ue.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-14520234-interviu-minstrul-finantelor-daniel-chitoiu.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-14776507-proiect-hotarare-imm-urile-care-creaza-cinci-locuri-munca-pot-aplica-pentru-finantari-pana-200-000-euro.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+hotnews%2Fyvoq+%28Hotnews.ro%29
http://www.romanialibera.ro/bani-afaceri/criza/romania-lupta-alaturi-de-marile-puteri-europene-impotriva-somajului-301493.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/educatie/cum-lupta-actorul-ethan-hawke-pentru-educatia-copiilor-defavorizati-301477.html
http://adevarul.ro/news/societate/numarul-somerilor-romania-scazut-cele-mai-multe-persoane-loc-munca-40-49-ani-1_518ba05a053c7dd83f84309c/index.html
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Agerpres - BM: România trebuie să menţină piaţa muncii flexibilă, pentru trecerea la locuri de muncă cu 
productivitate mare 
 
România trebuie să continue să aibă pieţe flexibile ale muncii, care vor facilita trecerea de la locuri de muncă cu 
productivitate scăzută la unele cu productivitate mare şi vor duce la creşterea calificării forţei de muncă, a declarat, joi, 
preşedintele Băncii Mondiale, Jim Yong Kim, la finalul întâlnirii cu primul-ministru, Victor Ponta, de la Palatul Victoria. 
 
Continuare… 

 

Persoane de etnie romă 

România Liberă - Dincolo de prejudecăţi. „Am înfiat un copil rom” 

Trei din patru familii care vor să înfieze refuză din start copiii romi, arată situaţia pe anul 2012 a Biroului Naţional de 

Adopţii. „Românii sunt rasişti”, spune cu regret un preot care a adoptat doi copii romi. Prejudecăţile sunt contrazise de 

exemplele celor care nu au ţinut seama de criteriul etic atunci când au vrut un copil. 

Continuare… 

Adevărul - Protest în Polonia din cauza eventualei evacuări a unei tabere de romi români 

 

Activişti în domeniul drepturilor omului apără câteva zeci de romi din România a căror evacuare dintr-o tabără a fost 

solicitată în instanţă de către Primăria Wroclaw, în sud-vestul Poloniei, relatează postul Radio Polonia în pagina 

electronică. 

 

 Continuare…

Hotnews - Ministrul Educatiei, Remus Pricopie, a discutat cu miliardarul George Soros despre educatia copiilor 

romi 

 

Ministrul Educatiei Nationale, Remus Pricopie, s-a intalnit joi cu presedintele Fundatiei Soros, George Soros, tema 

discutiilor fiind integrarea copiilor romi in sistemul de educatie romanesc, la toate nivelurile de scolarizare, anunta 

ministerul. Crearea unei clase de mijloc in comunitatea roma, care poate fi formata printr-o filiera existenta a sistemului de 

invatamant romanesc, este o necesitate, a declarat George Soros. Acesta a precizat ca integrarea pe piata muncii atat in 

Romania, cat si in celelalte state europene, este un factor esential. 

Continuare… 

 

 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/economic/item/194424-BM-Romania-trebuie-sa-mentina-piata-muncii-flexibila-pentru-trecerea-la-locuri-de-munca-cu-productivitate-mare.html
http://www.romanialibera.ro/exclusiv-rl/reportaj/dincolo-de-prejudecati-am-infiat-un-copil-rom-301499.html
http://adevarul.ro/international/europa/protest-poloniei-cauza-eventualei-evacuari-tabere-romi-romani-1_518c7638053c7dd83f8684ee/index.html
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-14772754-ministrul-educatiei-remus-pricopie-discutat-miliardarul-george-soros-despre-educatia-copiilor-romi.htm
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Persoane beneficiare de venit minim garantat 

Radio România Actualități - Guvernul vrea să majoreze ajutoarele sociale "din iulie" 

 

Premierul Victor Ponta spune că suma venitului minim garantat va creşte în medie cu 13%, în două tranşe, iar alocaţia de 

susţinere a familiei va fi majorată în medie cu 30%. De la 1 iulie, Executivul intenţionează, majorarea ajutoarelor sociale 

pentru a compensa creşterea preţurilor la energie, a anunţat premierul Victor Ponta, după întrevederea cu preşedintele 

Băncii Mondiale. 

Continuare… 

POSDRU / Fonduri europene 

Fonduri-structurale.ro - MFE lucreaza la prima varianta a documentului privind utilizarea fondurilor europene in 

perioada 2014-2020 

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) va definitiva in perioada urmatoare prima varianta a documentului prin care se 

stabilesc prioritatile de utilizare a fondurilor europene alocate Romaniei in perioada 2014-2020 (Acordul de Parteneriat). 

Acest document va sta la baza negocierilor cu reprezentantii Comisiei Europene pentru stabilirea modului in care vor fi 

utilizate fondurile UE. Acordul de Parteneriat va fi supus aprobarii Guvernului Romaniei si apoi va fi transmis, informal, 

Comisiei Europene pana la sfarsitul acestei luni.  

Continuare… 

 

 

http://www.romania-actualitati.ro/guvernul-vrea-sa-majoreze-ajutoarele-sociale-din-iulie-50320
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12968

