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Economie / Incluziune socială
ȘtiriONG.ro - Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.566/2004 Legea cooperatiei agricole
Camera Deputatilor a adoptat marti, 12 martie 2013, Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii
nr.566/2004 Legea cooperatiei agricole. Acesta va fi inaintat Presedintelui Romaniei spre promulgare.
Sursa

Hotnews - Raport: Cele mai urgente reforme in Romania sunt privatizarea companiilor de stat si viabilizarea
sistemului de asistenta sociala

Printre cele mai urgente reforme, care ar trebui implementate in Romania suntprivatizarea companiilor de stat,
considerate gauri negre in bugetul national si viabilizarea sistemului de asistenta sociala - sanatate, pensii publice.
Continuare...
Adevărul (Alba) - FOTO Târgul ideilor de afaceri la Alba Iulia, cu tineri din mai multe zone ale ţării
Consiliul Judeţean Alba organizează la Alba Iulia, pe parcursul lunii martie, „Târgul ideilor de afaceri”. Evenimentul se
desfăşoară în cadrul proiectului „Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale“, derulat în parteneriat cu
Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă, Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare, Centrul de Formare Continuă şi
Evaluare a Competenţelor în Asistenţă Socială, Die Querdenker – Austria.
Continuare...
Adevărul (Mureș) - Târgul ONG-urilor va fi organizat în primăvara acestui an
Asociaţia Divers organizează şi în acest an tradiţionalul Târg al ONG-urilor. Între 11 şi 18 mai, mureşenii vor avea ocazia
să interacţioneze cu reprezentanţii organizaţiilor nonguvernamentale din oraş, scopul evenimentului fiind acela de a aminti
oamenilor de existenţa acestor asociaţii.
Continuare...
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Persoane de etnie romă
Realitatea.NET - CE urmăreşte îndeaproape ceea se petrece în chestiunea integrării romilor
Comisia Europeană (CE) urmăreşte îndeaproape ceea ce se petrece în chestiunea integrării romilor şi monitorizează
aplicarea strategiilor naţionale de către statele membre, fapt care va fi reflectat în raportul anual al CE din aprilie-mai, a
declarat luni Mina Andreeva, purtătoarea de cuvânt a vicepreşedintelui CE Viviane Reding, responsabilă pentru justiţie,
drepturi fundamentale şi cetăţenie.
Continuare...

Șomaj / Sărăcie / Altele
Adevărul - Tinerii şi persoanele peste 45 de ani îşi găsesc cel mai greu un loc de muncă
Pentru aceste categorii de persoane cautarea unui loc de muncă este un adevărat calvar. Şi asta pentru că agenţii
economici angajează mai greu tineri fără experienţă şi persoane peste 45 de ani. Majoritatea angajatorilor care îşi fac
publice posturile vacante prinintermediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, vor să angajeze tineri cu
studii superioare, dar cu experienţă de cel puţin un an de zile. Aproape că nu există angajator care să nu impună această
condiţie.
Continuare...
Deșteptarea (Bacău) – Sanse mici de angajare pentru someri
Fata de saptamâna trecuta, oferta de pe piata muncii din judetul Bacau nu a crescut decât cu 5 locuri, respectiv de la 106
la 111, dar trebuie sa remarcam ca acum au aparut posturi si pentru somerii cu studii superioare. Daca pentru ei, aproape
un an nu a fost nicio oferta, acum sunt 7 posturi.
Continuare...
Deșteptarea -

Bacauanii saracesc mai tare in 2013

Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a publicat prognoza pe regiuni pâna in 2013, pe mai multe capitole, cum sunt
câstigul salarial mediu net, rata somajului, numarul de salariati si chiar cresterea PIB. Din pacate, in regiunea noastra se
vor inregistra si in acest an cele mai mici salarii din intreaga tara. Si bacauanii vor câstiga in 2013 circa 1300 de lei, cu
1000 de lei mai putin decât bucurestenii si cu 300 de lei sub media tarii.
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POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE
Fonduri-structurale.ro - Romanii vor proiecte - arata un sondaj www.fonduri-structurale.ro. Societatea civila si
consultanta cer insa “proiecte de calitate”
Aproape 90% dintre cei care au raspuns unui sondaj derulat de www.fonduri-structurale.ro in perioada 15 februarie 2013
– 18 martie 2013 doresc sa acceseze bani europeni (si) in urmatoarea perioada financiara. La sondaj au raspuns 3355
utilizatori fonduri-structurale.ro, 87,92% dintre acestia doresc sa acceseze fonduri europene si in 2014-2020 in ciuda
tuturor problemelor din perioada curenta.
Continuare...
Fonduri-structurale.ro - Ministrul fondurilor europene: Cine greseste in proiecte primeste direct cartonasul rosu
Nu vor mai fi tolerare cazuri in care avem proiecte blocate si nereguli, dar nimeni nu raspunde, cine greseste primeste
direct cartones rosu: „Nu ne mai permitem luxul de a da cartonase galbene“, a declarat Eugen Teodorovici.
Continuare...
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