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Persoane cu dizabilități
Adevărul – INFOGRAFIE Pacienţii infectaţi cu HIV, discriminaţi fără motiv
Persoanele infectate cu HIV/SIDA sunt cele mai discriminate în România. Pe următoarele locuri se situează, la foarte
mică distanţă, persoanele de etnie romă şi cele cu dizabilităţi. Aşa arată raportul „Percepţii şi atitudini privind
discriminarea 2013”, comandat de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) şi realizat de Institutul
Român pentru Evaluare şi Strategie (IRES).
Continuare...
Radio România Actualități - Facilităţile pentru persoanele cu dizabilităţi, "insuficiente"
Legislativul a înfiinţat Grupul parlamentar de lucru pentru combaterea infracţiunilor motivate de ură, iar momentul a fost
ales special astăzi, cu ocazia Zilei Drepturilor Omului. Evenimentul a fost marcat de un simpozion, organizat de
Parlamentul României împreună cu Institutul Român pentru Drepturile Omului, în colaborare cu alte asociaţii şi instituţii de
profil.
Continuare...
POSDRU / Fonduri europene
Zf.ro - Ministrul Teodorovici ratează ţinta asumată de 50% atragere a fondurilor europene. La 11 luni, rata totală
de absorbţie a ajuns la 26%
Gradul de absorbţie a fondurilor europene a ajuns la finele lunii noiembrie la aproape 26%, România reuşind astfel să
atragă mai puţin de 5 miliarde de euro din cele aproape 20 de miliarde puse la dispoziţie de UE în perioada 2007 – 2013.
Dacă România ar fi absorbit jumătate din fondurile europene pe care le avea alocate, economia nu ar fi suferit atât de
mult în criză.
Continuare...
Economica.net - Teodorovici: România a încasat de la CE în 2013 mai multe fonduri UE decât în perioada 20072012
România a încasat, în perioada 1 ianuarie - 5 decembrie 2013, peste 2,78 miliarde de euro de la Comisia Europeană
(CE), o sumă mai mare decât toată suma accesată în perioada 2007-2012, afirmă ministrul Fondurilor Europene, Eugen
Teodorovici.
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