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Economie / Incluziune socială 

Adevarul.ro - Cedarea a 2% din impozitul pe venit s-ar putea menţine 5 ani, fără a mai fi nevoie de campanii 
anuale pentru beneficiari 
 
Direcţionarea sumei de 2% din impozitul pe veniturile din salarii ar putea fi stabilită o dată la cinci ani, pentru a ajuta 
entităţile non-profit, se arată într-un comunicat al Camerei Deputaţilor. Cedarea acelei cote de 2% din impozitul pe 
veniturile din salarii „ar trebui să se poată efectua o singură dată şi să îşi facă efectul apoi pentru o perioadă de cinci ani 
consecutivi de la data optării, în cazul în care contribuabilul nu intervine în această perioadă pentru modificarea destinaţiei 
sumei respective“, anunţă deputatul bucureştean Bogdan Diaconu, iniţiatorul proiectului legislativ. 
 

 Continuare...
 
 
Gandul - Aproape 63.500 de copii erau în sistemul de protecţie specială la sfârşitul anului trecut 
 

Aproape 63.500 de copii erau, la sfârşitul anului trecut, în sistemul de protecţie specială, cu 2.254 mai puţini decât la 

sfârşitul lui 2011, arată Direcţia pentru Protecţia Copilului din Ministerul Muncii într-un răspuns transmis la solicitarea 

agenţiei MEDIAFAX. 

Continuare... 

Radical de Dolj - Zilele Asistenţei Sociale, sărbătorite şi de asistenţii sociali din Dolj 
 
La nivel naţional, în fiecare an se sărbătoresc Zilele Asistenţei Sociale, la începutul lunii martie. Luni, 11 martie, au fost 

sărbătorite şi la Craiova, printr-o întâlnire a asistenţilor sociali din Dolj cu reprezentanţi ai instituţiilor şi fundaţiilor implicate 

în acest domeniu. 

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - Prin sport, mai aproape de scoala. La Bucuresti a fost creata prima Scoala Sociala de 

Fotbal din Romania! 

Copilaria este o etapa care ne influenteaza tot restul vietii. Este perioada in care dobandim incredere in fortele proprii si in 

care ne dezvoltam un sistem de valori la care sa ne raportam in tot ceea ce facem. O perioada a visurilor si 

oportunitatilor.   

Continuare... 

http://adevarul.ro/economie/bani/cedarea-2-impozitul-venit-s-ar-putea-mentine-5-ani-mai-nevoie-campanii-anuale-beneficiari-1_513e124800f5182b85f5d9ea/index.html
http://www.gandul.info/news/aproape-63-500-de-copii-erau-in-sistemul-de-protectie-speciala-la-sfarsitul-anului-trecut-10659847?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+GandulNews+%28Gandul_News%29
http://www.dolj.radicalonline.info/zilele-asistentei-sociale-sarbatorite-si-de-asistentii-sociali-din-dolj.html
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12619
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Persoane cu dizabilități 

Mediafax - Campanie cu marş public pentru schimbarea legislaţiei privind drepturile copiilor cu dizabilităţi 

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi (CEDCD) a lansat coaliţia "O singură voce pentru dizabilitate" şi 

o campanie cu acelaşi nume, prin care îşi propune să creeze premisele necesare schimbării cadrului legal privind 

drepturile copiilor cu dizabilităţi în România şi să atragă atenţia asupra abuzurilor şi discriminării acestei categorii, se arată 

într-un comunicat remis MEDIAFAX. 

Continuare... 

 
Ziarul de Bacău - INTERNATUL DE COPII DIN STRADA HENRI COANDĂ VA FI ÎMPĂRȚIT ÎNTRE DOUĂ CENTRE 
PENTRU COPIII CU DIZABILITĂȚI 
 

Două din etajele internatului situat pe strada Henri Coandă nr. 17 au fost preluate de Școala Gimnazială Specială “Maria 

Montessori”. Internatul a aparținut până acum Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr.1, dar aici erau găzduiți și elevi de 

la “Maria Montessori”.  

Continuare... 

 

Persoane de etnie romă 

Adevarul.ro (Maramureș) - Al Jazeera English, vizită în Baia Mare  
 
La mai puţin de o lună după ce romii din Baia Mare au apărut în mai multe ziare britanice, una dintre televiziunile 
londoneze a venit în vizită la Baia Mare pentru a vedea la faţa locului modul de viaţă al acestora. 
 

 Continuare...
 
 
Adevarul.ro (Alba) - DOCUMENT De ce nu erau primite ţigăncile la o şcoală greco-catolică din Alba la începutul 
anilor 1900 
 
Motivul pentru care fetele ce proveneau din familiile de ţigani nu erau acceptate la Şcola greco-catolică din oraşul Teiuş, 
judeţul Alba, apare într-un document deţinut de Arhivele Naţionale Alba. 
 

 Continuare...
 

Antena3.ro - Copiii romi, căsătoriţi cu forţa, imaginea României primitive prezentată în Germania 

 
Emisiunea "Sinteza Zilei" a prezentat un documentar realizat de o televiziune germană, care relatează dramele copiilor 
romi, obligaţi să se căsătorească la vârste foarte fragede. 
 
Continuare... 

http://www.mediafax.ro/social/campanie-cu-mars-public-pentru-schimbarea-legislatiei-privind-drepturile-copiilor-cu-dizabilitati-10660484?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
http://www.ziaruldebacau.ro/2013/03/12/internatul-de-copii-din-strada-henri-coanda-va-fi-impartit-intre-doua-centre-pentru-copiii-cu-dizabilitati.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ziarbacau+%28Ziarul+de+Bacau%29
http://adevarul.ro/locale/baia-mare/al-jazeera-english-vizita-baia-mare-1_513eb19200f5182b85f89cae/index.html
http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/document-nu-erau-primite-tigancile-scoala-greco-catolica-alba-inceputul-anilor-1900-1_513da31a00f5182b85f31665/index.html
http://www.antena3.ro/romania/copiii-romi-casatoriti-cu-forta-imaginea-romaniei-primitive-prezentata-in-germania-206519.html
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Money.ro - Zeci de romi, evacuaţi dintr-o tabără din Franţa 

 
Aproximativ 30 de romi din mahalaua Vigneux-sur-Seine (Essonne, Franţa) au fost evacuaţi luni dimineaţa de către 
autorităţi, informează publicaţia Le Parisien în ediţia electronică. 
 
Continuare... 
 
  
POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE 

România Liberă - Ministerul Fondurilor Europene asigură plata la zi a facturilor 
 
Ministerul Fondurilor Europene oferă asigurări că beneficiarii de fonduri europene îşi vor încasa la timp banii pentru 
facturile eligibile datorită schimbărilor implementate în sistem. Potrivit MFE, în trecut s-au îregistrat restanţe la plata 
facturilor ca urmare a blocării finanţărilor de la Uniunea Europeană. De exemplu, în cazul Programului Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) perioada medie de plată a facturilor a fost de aproximativ 70 de zile, 
în condiţiile în care sumele datorate beneficiarilor POS DRU ar fi trebuit achitate în cel mult 45 de zile, conform 
contractelor de finanţare. 

Continuare… 

 

Altele 

TVRnews.ro - Şomajul în rândul tinerilor: o generaţie pierdută, avertizează preşedintele Parlamentului European 
 

Preocupată cu salvarea băncilor, Uniunea Europeană riscă să piardă o generaţie de tineri pe care criza îi împiedică să îşi 

găsească un rost în viaţă, avertizează preşedintele Parlamentului European Martin Schultz.Banii alocaţi pentru 

programele europene împotriva şomajului în rândul tinerilor sunt de 100 de ori mai puţini decât banii alocaţi pentru 

stabilizarea sistemelor financiare din ţările membre UE, iar acest dezechilibru poate avea efecte dezastruoase. 

Continuare... 

 

Newsiasi.ro - Paradoxul somajului. In ce domeniu se creaza 100.000 locuri de munca pe an, dar nu are cine sa le 

ocupe 

Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a lansat un apel întreprinderilor europene din sectorul digital, 

guvernelor și sectoarelor educației și formării să adere la Marea coaliție în favoarea locurilor de muncă în sectorul 

digital și să contribuie la ocuparea unui număr de până la 900 000 de locuri de muncă vacante care sunt preconizate să 

apară în Europa în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) până în 2015. 

Continuare... 

http://www.money.ro/zeci-de-romi--evacuati-dintr-o-tabara-din-franta_1243169.html
http://www.romanialibera.ro/bani-afaceri/finante/ministerul-fondurilor-europene-asigura-plata-la-zi-a-facturilor-295753.html
http://www.tvrnews.ro/somajul-in-randul-tinerilor-o-generatie-pierduta-avertizeaza-presedintele-parlamentului-european_28089.html
http://www.newsiasi.ro/eveniment/actualitate/3409-paradoxul-somajului-in-ce-domeniu-se-creaza-100-000-locuri-de-munca-pe-an-dar-nu-are-cine-sa-le-ocupe.html

