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Economie / Incluziune socială 

Profitpentruoameni.ro - Invitatie seminarii IES: “Economia sociala si ocuparea fortei de munca in Romania” si 

“Economia sociala – furnizor de servicii de ocupare si formare profesionala”, 27 iunie 2013 

Institutul de Economie Sociala din cadrul Fundatiei pentru Dezvoltarea Societatii Civile organizeaza joi, 27 iunie la 

Bucuresti Seminariile „Economia sociala si ocuparea fortei de munca in Romania” si „Economia sociala – furnizor de 

servicii de ocupare si formare profesionala”. Acestea vor avea loc cu incepere de la ora 09:30 la Sala de reuniuni a IES 

(Bd. Nerva Traian, Nr. 21, Sect. 3, Bucuresti). 

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - Exemplu de afacere reusita in legumicultura: familia Stoian din Constanta 

 

Familia Stoian din Constanta este unul dintre cei mai mari furnizori de morcovi pentru Carrefour, numarandu-se si printre 

cei mai mari producatori de legume din zona. O afacere de familie, pornita in primii ani de dupa 1989, de la cateva 

hectare, si care a ajuns acum la aproximativ 300 de hectare cultivate cu radacinoase, varzoase si tuberculi, dar si la a 

treia generatie de legumicultori. 

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - Legea de organizare si functionare a Consiliului Economic si Social 

 

Ministrul delegat pentru dialog social, Adriana Doina Pana, va informeaza ca Legea de organizare si functionare a 

Consiliului Economic si Social ( CES ) se afla in stadiul final, in Camera Deputatilor, for decizional. Aceasta presupune ca 

din CES sa faca parte, pe langa reprezentantii confederatiilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national, si 

reprezentanti ai societatii civile. 

Continuare... 

 

 

 

 

http://profitpentruoameni.ro/stiri/invitatie-seminarii-ies-economia-sociala-si-ocuparea-fortei-de-munca-in-romania-si-economia-sociala-furnizor-de-servicii-de-ocupare-si-formare-profesionala-27-iunie-2013/
http://www.stiriong.ro/ong/economie-sociala/exemplu-de-afacere-reusita-in-legumicult
http://www.stiriong.ro/institutii-publice/initiative-legislative/legea-de-organizare-si-functionare-a-con
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Șomaj / Ocupare 

Hotnews - Analiza Somajul, piata muncii si scandalurile politice 

 

Fiecare generatie isi are propriile dificultati- generatia nascuta in anii 1945-1960 de pilda se confrunta cu probleme legate 

de aprovizionarea cu alimente de baza si cu lipsa libertatii de exprimare. Aveai siguranta jobului, dar nu aveai mai nimic in 

rest. Acum, poti face tot ce era interzis inainte, daca ai bani. Iar ca sa ai bani, trebuie sa lucrezi.  

Continuare... 

Adevărul - La sfârşitul lunii martie, în România erau mai mulţi şomeri bărbaţi decât femei 

 

Rata şomajului la sfârşitul lunii martie a fost de 7,5%, în creştere faţă de ultimele trei luni ale anului trecut când procentul a 

fost de 6,9%, dar în scădere faţă de primul trimestru al anului 2012, potrivit unei cercetări a Institutului Naţional de 

Statistică. În plus, acelaşi studiu a scos la iveală că în primul trimestru al anului erau mai mulţi şomeri bărbaţi decât femei. 

 

 Continuare...

POSDRU / Fonduri europene 

Ziarul de Iași - Dumitru Oprea: Care mai este rolul Ministerului Fondurilor Europene? 

 

Senatorul PDL Dumitru Oprea consideră că decizia de a plăti sume atât de mari pentru externalizarea serviciilor de 

expertiză în domeniul fondurilor europene este discutabilă din punct de vedere al eficienţei, dar şi al corectitudinii. 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: Lista cererilor admise și respinse în cadrul CPP 118 
 

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

Sud-Muntenia a publicat Lista finală a cererilor de finanţare admise şi respinse în cadrul Cererii de Propuneri Proiecte 

118. 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: Întrebări și răspunsuri referitoare la DMI 5.1 si DMI 5.2 
 

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

Sud Vest Oltenia a publicat Lista actualizată întrebărilor și răspunsuri pentru DMI 5.1 Dezvoltarea și implementarea 

măsurilor active de ocupare (proiecte strategice și granturi) și DMI 5.2 Promovarea sustenabilității pe termen lung a 

zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă (proiecte strategice și 

granturi). 

Continuare... 

http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-15065622-analiza.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+hotnews%2Fyvoq+%28Hotnews.ro%29
http://adevarul.ro/news/societate/la-sfarsitul-lunii-martie-romania-erau-mai-someri-barbati-decat-femei-1_51c9716bc7b855ff56c51eb2/index.html
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/dumitru-oprea-care-mai-este-rolul-ministerului-fondurilor-europene--14199.html
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1633-posdru
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1634-posdru

