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Economie / Incluziune socială 

Fonduri-structurale.ro - UPDATE: Rezultatele selectiei pentru participarea la cursul "Formator de formatori" cu 

aplicatii in economia sociala 

Urmare a renuntarii participarii la curs a unuia dintre participantii selectati pentru regiunea Centru, publicam lista 

actualizata cu rezultatele selectiei participantilor pentru cursul "Formare de formatori" cu aplicatii in economia sociala din 

perioada 20-24 mai 2013. 

 

Descarca Lista actualizata 

Continuare... 

 

Șomaj / Ocupare / Sărăcie 

ȘtiriONG.ro - Tinerii versatili o necesitate pentru ceritele imprevizibile din piata muncii? 

 

Reducerea ratei abandonului scolar timpuriu si cresterea ratei de frecventare a invatamantului tertiar reprezinta obiective 

strategice de referinta ale Strategiei Europa 2020 in domeniul educatiei. La nivelul anului 2010, rata medie a UE de 

parasire timpurie a scolii era de 14,1% (fata de cel mult 10% tinta UE), iar 33,6% dintre persoanele cu varsta cuprinsa 

intre 30 si 34 de ani detineau diplome in invatamantul tertiar sau echivalent (fata de cel putin 40% tinta UE. 

Continuare... 

Agerpres - Din 30 mai va debuta un nou program pentru tinerii întreprinzători - "Start" 
 

Un nou program destinat tinerilor întreprinzători - "Start" va debuta din 30 mai, cu o finanţare de până în 100.000 de lei, 

din care 70% contribuţia statului şi 30% contribuţie proprie, a anunţat luni, la Money Chanel, Georgian Ghervasie, 

consilierul personal al premierului Victor Ponta. 

Continuare... 

 

 

 

http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files/Stiri/00013002/7ws0y_Tabel%20selectie%20curs%2020-24%20mai%202013%20-%20actualizat%2014.05.pdf
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13002
http://www.stiriong.ro/ong/servicii-sociale/tinerii-versatili-o-necesitate-pentru-ce
http://www.agerpres.ro/media/index.php/social/item/195246-Din-30-mai-va-debuta-un-nou-program-pentru-tinerii-intreprinzatori-Start.html
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Agerpres - CNIPMMR: Statul va pierde dacă menţine impozitul de 3% la microîntreprinderi şi 7,5% din firme dau 
faliment 
 
Statul nu va câştiga niciun ban ci va pierde dacă menţine impozitul de 3% pe veniturile microîntreprinderilor şi dau 

faliment mai mult de 7,5% din firme, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, preşedintele Consiliului Naţional pentru 

Întreprinderi Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), prof.univ.Ovidiu Nicolescu. 

Continuare... 

Digi24 - RAPORT DE ȚARĂ. Șomajul în județul Alba: 14 la sută în Ocna Mureș, sub doi la sută în Sebeș 
 

Chiar dacă se situează în topul nedorit în ceea ce privește rata șomajului, județul Alba are și orașe în care șomajul 

aproape că nu există. 
 

Continuare... 

Digi24 - România, pe penultimul loc în UE în privinţa nivelului de trai 
 

Potrivit unui raport al Fondului Monetar Internaţional, România se află la penultimul loc între statele Uniunii Europene în 

ceea ce priveşte nivelul de trai. Pe ultimul loc se află vecina de la sud, Bulgaria. 
 

Continuare... 

Persoane cu dizabilități 

Adevărul - Peste 100 de tineri cu dizabilităţi intelectuale, sportivii Special Olympics, vor primi servicii medicale 

gratuite în cursul zilei de joi 

 

Fundaţia Special Olympics organizează pe 16 mai un eveniment destinat îmbunătăţirii stării de sănătate şi a condiţiei 

fizice a sportivilor Special Olympics, cu efect în creşterea performanţelor sportive şi a integrării lor sociale. Manifestarea 

se desfăşoară la Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport (UNEFS) între orele 9.00 - 14.00. 

 

 Continuare...

 
 

 

 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/economic/item/195365-CNIPMMR-Statul-va-pierde-daca-mentine-impozitul-de-3-la-microintreprinderi-si-75-din-firme-dau-faliment.html
http://beta.digi24.ro/Stiri/Digi24/Special/Raport+de+tara/Alba/RAPORT+DE+TARA+Somajul+in+judetul+Alba+14+la+suta+in+Ocna+Mures+
http://beta.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Social/Romania+pe+penultimul+loc+in+UE+in+privinta+nivelului+de+trai
http://adevarul.ro/news/societate/special-olympics-dizabilitati-intelectuale-1_51920e0d053c7dd83f98a11e/index.html
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Digi24 - Doar 12% din românii cu dizabilităţi apţi de muncă sunt angajaţi: 240.000 de oameni pot munci, dar nu îi 
vrea nimeni 
 

240.000 dintre românii care au dizabilităţi pot şi vor să lucreze, dar sunt respinşi de angajatori la interviuri fără prea multe 

explicaţii, în ciuda faptului că statul oferă beneficii firmelor care angajează persoane cu dizabilităţi. 
 

Continuare... 

Persoane de etnie romă 

Ziare.com - De ce parasesc rromii in masa Romania? - presa franceza 
 

In mod oficial, in Romania se afla 600.000 derromi. Neoficial, insa, ei sunt mult mai multi in mahalalele din jurul oraselor 

Cluj-Napoca siBucuresti, potrivit presei franceze. ONG-urile din Romania estimeaza ca exista intre 1,5 si 2 milioane de 

rromi in tara noastra, adica aproximativ 10 la suta din populatia Romaniei, scrie Dernieres Nouvelles D'Alsace. 

Continuare... 

POSDRU / Fonduri europene 

România Liberă - Teodorovici: Transpunem în legislaţie până în septembrie prevederile UE privind achiziţiile 

publice 

Guvernul român va transpune în legislaţie până cel mai târziu în septembrie prevederile viitoarei directive europene 

privind achiziţiile publice, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, informează Mediafax. 

Continuare... 

Știrile TVR - Beneficiile regionalizării: Mai puţină birocraţie, mai multe fonduri 
 

Regionalizarea are două obiective majore, spune  ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Liviu Dragnea: 

reducerea decalajelor de dezvoltare dintre zonele bogate şi cele sărace şi asigurarea unor servicii publice de calitate 

pentru fiecare român, ţinând cont că în România sistemul administrativ este blocat. 

Continuare... 

Adevărul - Directorul Oficiului European de Luptă Anti-Fraudă: „Rata condamnărilor din România pentru fraude 

cu fonduri europene este nesatisfăcătoare” 

 

Rata condamnărilor din România în urma cazurilor de urmărire pentru fraude cu fonduri europene rămâne 

nesatisfăcătoare, a declarat astăzi Giovanni Kessler, director-general al Oficiului European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF). 

 

 Continuare...

http://beta.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Social/Doar+12+din+romanii+cu+dizabilitati+apti+de+munca+sunt+angajati+
http://www.ziare.com/social/rromi/
http://www.ziare.com/social/capitala/
http://www.dna.fr/politique/2013/05/14/pourquoi-ils-quittent-en-masse-la-roumanie
http://www.ziare.com/social/rromi/de-ce-parasesc-rromii-in-masa-romania-presa-franceza-1235320
http://www.mediafax.ro/
http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/teodorovici-transpunem-in-legislatie-pana-in-septembrie-prevederile-ue-privind-achizitiile-publice-301962.html
http://stiri.tvr.ro/beneficiile-regionalizarii--mai-putina-birocratie--mai-multe-fonduri_30501.html
http://adevarul.ro/news/eveniment/frauda-romania-fonduri-europene-1_51922ac2053c7dd83f9927cf/index.html

