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Economie / Incluziune socială 

Profitpentruoameni.ro - SEMINARUL EUROPEAN Practici de economie sociala si solidara cu potential de 

dezvoltare in Romania 

Asociatia CRIES – Centrul de resurse pentru initiative etice si solidare organizeaza Seminarul European Practici de 

economie sociala si solidara cu potential de dezvoltare in Romania, in 16 mai 2013 la Timisoara, in parteneriat cu 

Facultatea de Sociologie si Psihologie din cadrul Universitatii de Vest. 

Continuare... 

Șomaj / Ocupare / Sărăcie 

Mediafax - Cezar Preda: Guvernul trebuie să creeze locuri de muncă, nu să mărească venitul minim garantat 

Vicepreşedintele PDL Cezar Preda a criticat vineri, într-o conferinţă de presă, decizia Guvernului de a majora cuantumul 

ajutoarelor sociale, începând cu 1 iulie, susţinând că era oportun ca Executivul să înfiinţeze locuri de muncă. 

Continuare... 

Mediafax - IMM-urile vor primi până la 200.000 euro pentru investiţii dacă angajează 7 persoane 

Statul va acorda ajutoare de minimis de maxim 200.000 euro pentru IMM-urile care fac investiţii, pe o perioadă fiscală de 

trei ani, dacă aceste firme creează şi păstrează şapte locuri de muncă pe o perioadă de 3 ani de la realizarea investiţiei, 

în cazul sumelor peste 100.000 euro. 

Continuare... 

Persoane de etnie romă 

Mediafax - Un ONG acuză autorităţile locale că nu se implică în integrarea romilor, dar aşteaptă sprijin extern 

Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială acuză autorităţile locale că nu se implică eficient în integrarea comunităţilor 

de romi, dar aşteaptă sprijin extern, atenţionând că dacă indiferenţa acestora nu se va schimba, problemele romilor se vor 

acutiza. 

Continuare... 

http://www.cries.ro/
http://profitpentruoameni.ro/stiri/seminarul-european-practici-de-economie-sociala-si-solidara-cu-potential-de-dezvoltare-in-romania/
http://www.mediafax.ro/social/cezar-preda-guvernul-trebuie-sa-creeze-locuri-de-munca-nu-sa-mareasca-venitul-minim-garantat-10869649?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
http://www.mediafax.ro/economic/imm-urile-vor-primi-pana-la-200-000-euro-pentru-investitii-daca-angajeaza-7-persoane-10869820?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
http://www.mediafax.ro/social/un-ong-acuza-autoritatile-locale-ca-nu-se-implica-in-integrarea-romilor-dar-asteapta-sprijin-extern-10872429?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
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ȘtiriONG.ro - Eveniment cultural de promovare a culturii si dansurilor traditionale rome 

 

Centrul de Incluziune Sociala pentru Persoanele de Etnie Roma – Centru organizeaza, in data de 11 mai 2013, incepand 

cu orele 10.00, in cadrul Targului Organizatiilor Nonguvernamentale “Impreuna pentru Comunitate”, editia a XI-a, un 

eveniment cultural de promovare a culturii si dansurilor traditionale rome. 

Continuare… 

Adevărul - 5 mituri despre ţigani, demontate de un britanic 

 

„Ţiganii au parte de nunţi cu mare fast, trăiesc în caravane, provin din Europa de Est şi se gândesc în mod constant să 

migreze spre Marea Britanie, pentru a putea trăi de pe urma ajutorului financiar oferit de stat, nu? Greşit!“. Astfel îşi 

începe jurnalistul britanic Alex Kann editorialul din „The Independent“, în care încearcă să demonteze cinci mituri despre 

ţigani. 

 

 Continuare...

Adevărul - George Soros la Frumuşani 

 

 

Ieri şi mâine, nimic nou în Frumuşani. Aceiaşi oameni, aceleaşi zile grele, aceeaşi sărăcie. Numai vineri a fost mare 

forfotă. Politicieni de anvergură naţională şi judeţeană au venit să ia lumină dintr-o comunitate de romi ocolită de reţeaua 

de electricitate (apă, canal, gaz şi asfalt). În centrul atenţiei, preşedintele World Bank, Jim Yong Kim şi George Soros. 

 

 Continuare...

Persoane beneficiare de venit minim garantat 

Realitatea.net - Antonescu: Salut decizia Guvernului de a mări venitul minim garantat, am fost de acord 

 

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, sâmbătă, că salută decizia Guvernului de a majora venitul minim garantat 

de la 1 iulie, el arătând că este vorba de o decizie asupra căreia "s-a căzut" de acord. 

 

 Continuare...

POSDRU / Fonduri europene 

Fonduri-ue.ro - Eugen Teodorovici: ”Trebuie să construim un sistem fiabil pe termen lung pentru România!” 
 

”Pentru finalizarea Acordului de Parteneriat pentru următoarea perioadă de programare vom analiza modelul implementat 

cu succes de Polonia, în ceea ce privește descentralizarea ca modalitate de asigurare a unui grad de absorbție ridicat. 

Vom studia însă cu atenție și alte modele din statele membre, precum este cel austriac, de unde vom prelua mecanismele 

de simplificare a procedurilor de achiziție publică. Îmi doresc ca în cel mai scurt timp să ajungem la zi cu plățile restante, 

http://www.stiriong.ro/ong/minoritati/eveniment-cultural-de-promovare-a-cultur
http://adevarul.ro/news/eveniment/5-mituri-despre-tigani-demontate-britanic-1_518ce08e053c7dd83f88622e/index.html
http://adevarul.ro/news/societate/george-soros-frumusani-1_518d1ccf053c7dd83f8954bc/index.html
http://www.realitatea.net/antonescu-salut-decizia-guvernului-de-a-mari-venitul-minim-garantat-am-fost-de-acord_1178479.html
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chiar dacă asta înseamnă acoperirea lor temporară din bani de la stat. Sunt convins că măsurile deja implementate, cât și 

cele pe care le vom adopta, vor conduce la îndeplinirea obiectivelor propuse”, a declarat ministrul fondurilor europene, 

Eugen Teodorovici, în cadrul întâlnirii avute vineri, 10 mai, cu E. S. Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al 

Republicii Polone în România, domnul Marek Szczygieł, și cu domnul Marcin Kubiak, Viceministru în cadrul ministerului 

Dezvoltarii Regionale din Polonia 

Continuare... 

http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri/1454-un-sistem-fiabil-pentru-romania

