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Economie / Incluziune socială 

ȘtiriONG.ro - Harta interactiva a initiativelor europene in incluziunea sociala a populatiei roma 

 

Comisia Europeana a realizat o harta interactiva a regiunilor, oraselor si municipalitatilor care s-au angajat sa intreprinda 

demersuri de integrare populatiei roma si s-au alaturat initiativelor ce-i sustin in realizarea acestui scop. Incluziunea 

sociala a populatiei roma este o responsabilitate comuna a tuturor institutiilor si a statelor membre ale Uniunii Europene, 

iar implicarea autoritatilor locale este cruciala pentru punerea in practica de masuri concrete pentru a modifica nivelul de 

trai in comunitatile roma. 

Continuare... 

Digi24 - Guvernul majorează ajutoarele sociale. Cresc venitul minim garantat şi alocaţia pentru susţinere a 
familiei 
 

Drept compensaţie pentru creşterea preţurilor la energie electrică şi gaze, Guvernul a aprobat majorarea venitului minim 
garantat şi a alocaţiei pentru susţinerea familiei. Creşte de asemenea numărul celor care pot primi ajutoare sociale. 
Majorările intră în vigoare de la 1 iulie. 
 

Continuare... 

Știrile TVR - Studiu IRES: Guvernul ar trebui să reducă prestaţiile sociale pentru persoanele cu venituri mari 
 

Românii au o puternică aderenţă faţă de potenţiale măsuri guvernamentale care au ca finalitate asistarea socială a 

populaţiei, arată un studiu recent realizat de Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie. Conform rezultatelor studiului, 

românii cred că, în contextul situaţiei economice actuale, Guvernul ar trebui să reducă prestaţiile sociale pentru 

persoanele cu venituri mari. 

Continuare... 

Altreileasector.ro - Tips&Tricks: Succesul unui ONG pe Facebook (I) 

Numărul utilizatorilor români de Facebook se apropie de 6 milioane, conform unui raport Facebrands.ro. Dacă lucrezi într-

o organizație neguvernamentală, acești oameni s-ar putea alătura cauzei tale. AlTreileaSector.ro oferă cititorilor ponturi 

despre comunicarea online în ONG. Am aflat pentru voi ce fac organizațiile cu cei mai mulți fani pe Facebook și ce 

recomandări au bloggerii Chinezu, Alex Negrea și Bogdana Butnar special pentru ONG-urile active în online. 

Continuare... 

https://www.google.com/fusiontables/embedviz?viz=MAP&q=select+col0+from+1HUfEVyqYZGhutLV1-FOB02O-ENLAihKEHvBTW-k&h=false&lat=53.40516737035196&lng=9.553806450000025&z=5&t=1&l=col0&y=2&tmplt=2
http://www.stiriong.ro/institutii-publice/politici-publice-in-incluziunea-sociala/harta-interactiva-a-initiativelor-europe
http://beta.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Social/Guvern+majoreaza+ajutoare+sociale+venit+minim+garantat+alocatie
http://stiri.tvr.ro/studiu-ires-guvernul-ar-trebui-sa-reduca-prestatiile-sociale-pentru-persoanele-cu-venituri-mari_30524.html
http://www.facebrands.ro/demografice.html
http://chinezu.eu/
http://alexandrunegrea.ro/
http://bogdanabutnar.ro/
http://www.altreileasector.ro/tipstricks-succesul-unui-ong-pe-facebook/
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Șomaj / Ocupare / Sărăcie 

Realitatea.net - CONCEDIERI MASIVE: 10.500 de bugetari rămân ŞOMERI în următorii 5 ani 

 

Proiectul de lege potrivit căruia în perioada 2013-2018 statul va acorda măsuri de protecţie socială persoanelor 

disponibilizate prin concedieri colective se află în Senat pentru aprobare. Potrivit documentului, în aceşti cinci ani, 

aproximativ 10.500 de bugetari vor rămâne fără loc de muncă. 

 

 Continuare...

Persoane cu dizabilități 

Digi24 - Premierul cere scuze în numele Guvernului pentru umilințele la care sunt supuse persoanele cu handicap 
 

Premierul şi-a cerut scuze public, în ședința de guvern, pentru umilinţele la care sunt supuse zilnic persoanele cu 
handicap, nevoite să vină la reevaluare la Direcţia de Asistenţă Socială Prahova, pentru a nu-şi pierde pensia de 
invaliditate. 

 

Continuare… 
 

Persoane de etnie romă 

Mediafax - Dorin Cioabă: Tribunale ale romilor au fost deschise în mai multe judeţe din ţară. Cel de la Sibiu va 

avea un rol similar unei Curţi de Apel 

Dorin Cioabă, fiul autointitulatului rege al romilor Florin Cioabă, spune că tribunale ale romilor similare celui de la Sibiu au 

fost deschise în mai multe judeţe, iar cel de la Sibiu, unde au avut loc peste 60 de procese, va avea un rol similar unei 

Curţi de Apel pentru cei nemulţumiţi de tribunale. 

Continuare... 

Ziare.com - Cum ar putea fi rromii integrati in Franta - Le Monde 
 

La cateva zile de la incendiul izbucnit la fabrica dezafectata ocupata de sute de rromi la Lyon, in care au murit doua femei 

si un copil, Gregoire Cousin, cercetator la Universitatea din Tours si din Florenta si autor al unei lucrari pe tema gestiunii 

administrative a problemei rromilor in Europa, vorbeste despre situatia din Franta. 

Continuare... 

 

 

http://www.realitatea.net/concedieri-masive-10-500-de-bugetari-raman-someri-in-urmatorii-5-ani_1181253.html
http://beta.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Social/Premierul+cere+scuze+in+numele+Guvernului+pentru+umilintele+la+c
http://www.mediafax.ro/social/dorin-cioaba-tribunale-ale-romilor-au-fost-deschise-in-mai-multe-judete-din-tara-cel-de-la-sibiu-va-avea-un-rol-similar-unei-curti-de-apel-10880213?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
http://www.ziare.com/diaspora/rromi-strainatate/cum-ar-putea-fi-rromii-integrati-in-franta-le-monde-1235365
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Evz.ro - Romii intră în legalitate. VEZI ce acţiune se pregăteşte în România 

 

"Am decis să le facem acte de identitate tuturor ţiganilor care nu pot să îşi permită  acest lucru. Oamenii aceştia nu 

pot  beneficia de drepturile constituţionale, ca accesul la sănătate, şcolarizare sau muncă, pe care le are orice cetăţean al 

României, întrucât  practic nu există! Cum să meargă un copil la medicul de familie dacă el nu are dovada că s-a născut? 

Cum să muncească un ţigan, cum se declare că există dacă nu are buletin? Dacă alţii vor să le facă direct legitimaţii de 

ţigan, noi le vom declara practic existenţa. Le vom facilita accesul la drepturile lor elementare: sănătate, şcoală şi muncă", 

a declarat pentru Libertatea, liderul Partidei Romilor, deputatul Nicolae Păun. 

 

 Continuare... 

POSDRU / Fonduri europene 

Mediafax - România riscă să nu atragă fondurile UE pentru 2014-2020 dacă nu creşte performanţa administraţiei 

România riscă să nu poată utiliza fondurile europene alocate pentru perioada 2014-2020 dacă nu realizează şi 

implementează până la sfârşitul anului 2016 o strategie pentru îmbunătăţirea performanţei capacităţii administrative 

publice, a declarat luni Leonard Orban, fost comisar european. 

Continuare... 

Agerpres - CE va propune în mai o soluţie pentru aplicarea n+3 în cazul României şi Slovaciei, susţine Eugen 
Teodorovici 
 

Comisia Europeană (CE) va pregăti în luna mai o propunere de soluţie pentru aplicarea regulii n+3 în cazul României şi 

Slovaciei, pe care o va transmite Consiliului UE şi Parlamentului European, a declarat marţi, la Bruxelles, ministrul 

fondurilor europene, Eugen Teodorovici. 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - Noi măsuri pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene 
 

Nivelul prefinanţărilor acordate într-o singură tranşă de care beneficiază cele opt Agenţii de Dezvoltare Regională care au 

calitatea de beneficiari de fonduri europene a fost majorat la 35%, în urma unor modificări legislative adoptate în şedinţa 

de Guvern de miercuri, 15 mai 2013. Până acum Agenţiile de Dezvoltare Regională puteau primi prefinanţări de maximum 

10% din valoarea proiectelor implementate. 

Continuare... 

 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/romii-intra-in-legalitate-vezi-ce-actiune-se-pregateste-in-romania-1037520.html
http://www.mediafax.ro/economic/romania-risca-sa-nu-atraga-fondurile-ue-pentru-2014-2020-daca-nu-creste-performanta-administratiei-10873601
http://www.agerpres.ro/media/index.php/politic/item/195568-CE-va-propune-in-mai-o-solutie-pentru-aplicarea-n3-in-cazul-Romaniei-si-Slovaciei-sustine-Eugen-Teodorovici.html
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri/1475-noi-masuri-pentru-cresterea-gradului-de-absorbtie

