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Economie / Incluziune socială 

Altreileasector.ro - Venitul necondiţionat: „subvenţie pe lene” sau combaterea sărăciei? 

Un grup de cetăţeni din Uniunea Europeană îşi doreşte introducerea unui venit de bază necondiţionat în fiecare ţară 

membră. Conform propunerii, toţi locuitorii UE ar primi, lunar, o sumă de bani din partea autorităţilor, fără să fie nevoie să 

ofere ceva în schimb. Banii ar trebui să asigure oamenilor o viaţă decentă şi o siguranţă materială care să le permită să 

fie activi în societate. 

Continuare... 

Economica.net - MTS: Rata sărăciei absolute, cea mai ridicată la grupa de vârstă 15-19 ani 

Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) a lansat luni în dezbatere publică Strategia Naţională pentru Tineret 2014-2020, 

scopul final fiind incluziunea socială a tinerilor, în condiţiile în care cea mai ridicată rată a sărăciei absolute, 8,4 la sută, se 

înregistrează la grupa de vârstă 15-19 ani. 

Continuare... 

Mediafax - UNICEF: 8% dintre minorii din România trăiesc într-o sărăcie severă, cu mai puţin de 15 lei pe zi 

Opt minori din o sută trăiesc în România la nivelul de "sărăcie severă", cu mai puţin de 15 lei pe zi, potrivit UNICEF, care 

a mai identificat, ca probleme ale copiilor şi adolescenţilor, excluziunea socială şi cele din domeniul educaţiei, sănătăţii şi 

al ocupării forţei de muncă. 

Continuare... 

Evenimentul.ro - Conferinţă regională pe tema intreprinderilor sociale 

La Suceava s-a desfăşurat Conferinţa regională „Economia socială, o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi”, în cadrul 

proiectului „Reţeaua de Economie Socială, o premisă pentru integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii”, 

cofinanţat din Fondul Social European (FSE) – Investeşte în oameni!, prin Programul Operaţional Sectorial pentru 

Dezvoltarea Resurselor Umane. Seria prezentărilor a fost deschisă de Mihnea Florea, din partea Organizaţiei Naţionale a 

Persoanelor cu Handicap din România- ONPHR, iar printre temele ce au fost prezentate de vorbitori s-au numărat 

„Economia socială, o premisă de integrare pe piaţa muncii” şi „Poveşti de succes: de la legislaţie, la practică”. 

Continuare... 

 

http://basicincome2013.eu/
http://www.altreileasector.ro/venitul-neconditionat-subventie-pe-lene-sau-combaterea-saraciei/
http://www.economica.net/mts-rata-saraciei-absolute-cea-mai-ridicata-la-grupa-de-varsta-15-19-ani_59340.html
http://www.mediafax.ro/social/unicef-8-dintre-minorii-din-romania-traiesc-intr-o-saracie-severa-cu-mai-putin-de-15-lei-pe-zi-11248529?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/Moldova/tabara-de-pictura-la-cabana-directiei-silvice-de-la-patrauti--101587.html
http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/Moldova/conferinta-regionala-pe-tema-intreprinderilor-sociale--101845.html
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Șomaj / Ocupare 

Gazeta de Sud (Dolj) - Aproape totul despre ucenicia la locul de muncă 

 

Legea care reglementează ucenicia la locul de muncă a fost definitivată şi publicată în Monitorul Oficial. Principalele 

modificări legislative au avut în vedere clauzele contractului individual de muncă, precum şi obligaţiile suplimentare ale 

angajatorului. 

Continuare... 

Economica.net - ANOFM: Aproximativ 9.100 locuri de muncă vacante, la nivel naţional 

 

Numărul locurilor de muncă disponibile pentru şomeri, la nivel naţional, este de 9.116, potrivit situaţiei zilnice raportate luni 

de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). 

Continuare... 

POSDRU / Fonduri europene 

Fonduri-structurale.ro - POSDRU: Lista actualizata a intrebarilor si raspunsurilor in cadrul CPP 160, 161 și 164 

aferente Axei 2 

Organismul Intermediar CNDIPT a publicat lista actualizata a intrebarilor frecvente pentru cererile de propuneri de 

proiecte nr. 160, 161 ai 164. 

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - POSDRU: Recuperarea debitelor aferente unui proiect se va putea efectua prin deduceri 

din cadrul altor proiecte ale aceluiasi beneficiar 

DG AMPOSDRU a publicat Instructiunea nr. 75/12.08.2013 privind recuperarea debitelor aferente unui proiect prin 

deduceri din cadrul altor proiecte POSDRU ale aceluiasi beneficiar/debitor.  

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: Instrucţiunea nr.76 privind recuperarea debitelor 
 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU) a 

publicat Instructiunea nr. 76 privind recuperarea debitelor aferente unui proiect prin deduceri din cadrul altor proiecte 

POSDRU ale aceluiaşi beneficiar/debitor. 

Continuare... 

http://www.gds.ro/Actualitate/2013-08-13/Aproape+totul+despre+ucenicia+la+locul+de+munca
http://www.economica.net/anofm-aproximativ-9-100-locuri-de-munca-vacante-la-nivel-national_59362.html
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13530
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13528
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1826-posdru

