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Economie / Incluziune socială 

Altreileasector.ro - Promisiunea autorităţilor: legea economiei sociale, gata în 2014 

Legea economiei sociale va fi gata în 2014. Anunţul a fost făcut de Codrin Scutaru, secretar de stat în Ministerul Muncii, 

în cadrul ediţiei din 2013 a Conferinţei Naţionale a Economiei Sociale, organizată de Fundaţia pentru Dezvoltarea 

Societăţii Civile (FDSC). 

„Vom face legea economiei sociale. Va fi lansată la începutul lui 2014, cu un consens al mediului academic şi al 

organizaţiilor neguvernamentale”,  a declarat Codrin Scutaru. El a adăugat că finalizarea legii economiei sociale 

reprezintă unul dintre obiectivele cele mai importante ale mandatului său. 

Continuare... 

Ziarul de Iași - Proiect de două milioane de lei al DGASPC pentru tinerii defavorizaţi 

 

Mai multe persoane vulnerabile pe piaţa muncii, care fac parte din medii defavorizate, vor beneficia de servicii specializate 

de informare şi consiliere în carieră, pentru a reuşi să-şi găsească un loc de muncă. Proiectul intitulat „Centrul Judeţean 

de Incluziune Socială“, primul de acest gen din judeţul Iaşi, are ca obiectiv principal facilitarea accesului la ocupare pentru 

persoanele care fac parte din grupuri vulnerabile, în vederea evitării excluderii sociale 

Continuare... 

Digi24.ro - Nordicii reduc ajutoarele sociale 

Sistemul de protecție socială al nordicilor, atât de invidiat, sucombă sub propria greutate. Guvernele sunt acum în poziția 
de a reduce beneficiile, pentru că această protecție a devenit prea costisitoare. 

Continuare... 

Ziarul de Iași - Cotele de contribuţii sociale, reduse cu trei procente 

 

Vicepremierul Daniel Chiţoiu a anunţat, joi, după şedinţa BPN al PNL, că a primit mandatul acestui for pentru trei măsuri 

de politică fiscal-bugetară care să fie susţinute la elaborarea bugetului pe 2014, prima dintre acestea fiind reducerea 

cotelor de contribuţie socială cu 3%. 

Continuare... 

http://www.mmuncii.ro/nou/index.php/ro/
http://www.fdsc.ro/
http://www.fdsc.ro/
http://www.altreileasector.ro/promisiunea-autoritatilor-legea-economiei-sociale-gata-in-2014/
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/proiect-de-doua-milioane-de-lei-al-dgaspc-pentru-tinerii-defavorizati--21000.html
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/International/Nordicii+reduc+ajutoarele+sociale
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/cotele-de-contributii-sociale-reduse-cu-trei-procente--20925.html
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Șomaj / Ocupare 

Digi24.ro - Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, către tineri: Degeaba vă umpleţi geamantanul cu diplome, nu vă 

folosesc la nimic 
 

Nu mai alergaţi după diplome care devin hârtii fără valoare, ci încercaţi să vă însuşiţi cunoştinţe practice! Este sfatul pe 

care ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, îl dă tinerilor români. Ea i-a avertizat pe cei prezenţi la şcoala de vară a 

liberalilor că angajatorii sunt acum preocupaţi de calitate forţei de muncă, nu de numărul diplomelor şi masteratelor. 
 

Continuare... 

Digi24.ro - INS: Rata șomajului în iulie rămâne aceeași ca în iunie - 7,5%. Cifrele pentru iunie au fost însă revizuite 

în scădere 
 

Institutul Naţional de Statistică a făcut, astăzi, lumină în ceea ce priveşte rata şomajului la finalul lunii iulie. În ultimele zile, 

şomajul a devenit subiect de dispută între preşedinte şi premier. La începutul săptămânii, Traian Băsescu a tras un 

semnal de alarmă cu privire la creşterea şomajului. Şeful statului a arătat că acesta se apropie de un record al ultimilor 10 

ani, ajungând la opt la sută. Premierul Victor Ponta a răspuns că numărul celor care ies din şomaj este mai mare decât al 

celor care intră, deci rata şomajului nu are cum să crească. 
 

Continuare... 

Persoane cu dizabilități  

ȘtiriONG.ro - Peste 1.300 de persoane cu autism, ajutate sa invinga boala 

 

Un numar de 1.332 de persoane cu autism au beneficiat in ultimii trei ani de servicii specializate in cadrul unor centre 
deschise de Fundatia Romanian Angel Appeal, in parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si 
Persoanelor Varstnice si directiile sociale de la nivelul judetelor tarii, in cadrul proiectului cu finantare europeana "Si ei 
trebuie sa aiba o sansa!". 
 

Continuare... 

 

 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Educatie/Mariana+Campeanu+ministrul+Muncii+catre+tineri+Degeaba+va+umplet
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Economie/Stiri/INS+anunta+astazi+rata+somajului+care+a+devenit+subiect+de+dispu
http://www.stiriong.ro/ong/sanatate/peste-1-300-de-persoane-cu-autism-ajuta
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Persoane de etnie romă 

Adevărul - Bursă a locurilor de muncă pentru persoanele de etnie romă, la Bărcăneşti  

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova organizează vineri, pe 6 septembrie, o bursă a locurilor de 

muncă ce se adresează persoanelor de etnie romă din judeţ.  

 

 Continuare...

POSDRU / Fonduri europene 

Capital.ro - Ministrul Eugen Teodorovici: România ar putea încasa o nouă sumă record de la UE în această 

toamnă 
 

România ar putea atinge în toamna acestui an un nou nivel record al sumelor încasate din fonduri europene, după 

reluarea plăţilor pe Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, potrivit ministrului Fondurilor 

Europene, Eugen Teodorovici. 

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - POSDRU: A fost publicata versiunea draft a Schemei de ajutor de minimis pe DMI 6.1 

AM POSDRU a publicat astazi spre informare versiunea draft a schemei de ajutor de minimis "Dezvoltarea economiei 

sociale”, aferenta Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 6 

"Promovarea incluziunii sociale", Domeniul Major de Interventie 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale”.  

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU SE - Registrul Cererilor de Rambursare pentru Regiunea Sud-Est, până la 
29 august 2013 
 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (OIR POSDRU) 

Sud-Est a publicat Registrul cererilor de rambursare la nivelul OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est până la data de 

29.08.2013. 

 

Continuare… 
 

http://adevarul.ro/locale/ploiesti/bursa-locurilor-munca-persoanele-etnie-roma-barcanesti-1_52230520c7b855ff5633517f/index.html
http://adevarul.ro/locale/ploiesti/bursa-locurilor-munca-persoanele-etnie-roma-barcanesti-1_52230520c7b855ff5633517f/index.html
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/186045.html
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13629
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1885-posdru

