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Economie / Incluziune Socială 

Adevărul - Asistenţa socială va avea în 2014 un buget de cheltuieli de trei ori mai mare decât Sănătatea şi 

Educaţia 

 

Asistenţa socială, Sănătatea, Transporturile şi Educaţia sunt domeniile care vor avea în 2014 cel mai mare volum de 

cheltuieli bugetare, incluzând nu doar bugetul ministerelor de resort, ci şi alocările din partea primarilor. În acelaşi timp, 

domenii precum Agricultura, Apărarea şi Mediul sunt în coada acestui clasament. 

 

 Continuare...

Businessmagazin.ro - Cadouri pentru sărbători realizate de 16 tineri cu dizabilităţi 

16 tineri seropozitivi din centre de plasament realizează în fiecare zi cadouri în cadrul Atelierul Viitorului, un spaţiu în care 

membrii organizaţiei omonime îi îndrumă. Obiectele realizate manual pot constitui cadouri de Crăciun. 

Continuare... 

ȘtiriTVR.ro - Şomerii din Spania fac voluntariat şi îi ajută pe bătrânii singuri  

Putem să ajutăm fără să cerem nimic în schimb? Putem fi generoşi cu munca şi, mai ales, cu timpul nostru? Echipa 

Ştirilor TVR crede că da! Şi vă aduce dovada, într-o nouă serie de reportaje - campania „Ajută România!”. O campanie cu 

şi despre voluntari. În fiecare zi, de luni până vineri, la Telejurnalul de la ora 20.00.  

Continuare... 

Altreileasector.ro - Interviu: O viaţă de voluntar 

Irma Măreşescu s-a născut în Ardeal şi a început să facă voluntariat pe când avea 23 – 24 de ani. Adică înainte de 

Revoluţie. Irma a absolvit Academia de Studii Economice şi Facultatea de Psihologie, lucrează într-o bancă, are un băiat 

de 27 de ani şi o fată de 18 ani. Modelul ei este Maica Tereza, „pentru că ea a schimbat lumea”. 

Continuare... 

http://adevarul.ro/news/societate/asistenta-sociala-2014-buget-cheltuieli-trei-mai-mare-decat-sanatatea-educatia-1_52823906c7b855ff56e8e809/index.html
http://adevarul.ro/news/societate/asistenta-sociala-2014-buget-cheltuieli-trei-mai-mare-decat-sanatatea-educatia-1_52823906c7b855ff56e8e809/index.html
javascript:;
http://www.businessmagazin.ro/actualitate/cadouri-pentru-sarbatori-realizate-de-16-tineri-cu-dizabilitati-11673692
http://stiri.tvr.ro/somerii-din-spania-fac-voluntariat-si-ii-ajuta-pe-batranii-singuri_37086.html
http://www.altreileasector.ro/interviu-o-viata-de-voluntar/
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Șomaj / Ocupare 

Economica.net - ANOFM: Aproape 12.000 de locuri de muncă vacante sunt disponibile marţi, la nivel naţional 

Un număr de 11.941 locuri de muncă vacante erau înregistrate, marţi, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă (ANOFM), cele mai multe pentru persoanele cu studii medii, profesionale şi lucrători necalificaţi. 

Continuare... 

 

POSDRU / Fonduri europene 

Dailybusiness.ro - Rata de absorbtie a fondurilor structurale si de coeziune a crescut in octombrie 

 

Rata de absorbtie a fondurilor structurale si de coeziune a ajuns la 24,56% in octombrie, fata de 21,17% in septembrie, 

ceea ce reprezinta o crestere cu 3,39%, indica datele anuntate de Ministerul Fondurilor Europene. 

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - AM POSDRU a publicat metodologia cu privire la amanarea la plata a obligatiilor fiscale 

de catre beneficiari 

AM POSDRU a publicat Instructiunea nr. 80 privind metodologia de aplicare, de catre AM/OI POSDRU, a Ordinului 

Ministerului Finantelor Publice nr. 1520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanta 

de urgenta a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale. 

Continuare... 

http://www.economica.net/anofm-aproape-12-000-de-locuri-de-munca-vacante-sunt-disponibile-marti-la-nivel-national_66436.html
http://www.dailybusiness.ro/stiri-companii/rata-de-absorbtie-a-fondurilor-structurale-si-de-coeziune-a-crescut-in-octombrie-95774/
http://fonduri-structurale.ro/Document_Files/Stiri/00014067/6jd3p_i80.pdf
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=14067

