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Economie / Incluziune socială 

Altreileasector.ro - Cine sunt şi ce vor face cele 15 ONG-uri din CES? 

Rolul Consiliul Economic şi Social (CES) este să analizeze situaţia economică şi socială a ţării şi să facă propuneri 

Guvernului şi Parlamentului referitor la restructurarea şi dezvoltarea economiei naţionale, privatizarea, funcţionarea şi 

creşterea competitivităţii agenţilor economici, relaţiile de muncă şi politica salarială, protecţia socială şi ocrotirea sănătăţii, 

învăţământul, cercetarea şi cultura şi la politicile monetare, financiare, fiscale şi de venituri. 

Continuare... 

Capital.ro - Două familii de tineri fermieri au găsit rețeta de succes pentru ferma lor: coșul de legume livrat la ușa 

clientului 

 
Agricultorii tineri își vând singuri produsele direct cumpărătorilor. O afacere de acest tip poate fi înfloritoare dacă include o 

strategie de promovare și produse de calitate, au dovedit două familii stabilite în Bărăgan. 

Continuare... 

Capital.ro - STUDIU: Ce vor antreprenorii de la statul român 
 

Antreprenorii români consideră că sunt necesare simplificarea procedurilor şi reglementărilor fiscale, profesionalizarea 

urgentă a funcţionarilor publici, reducerea drastică a birocraţiei şi asigurarea predictibilităţii mediului fiscal, relevă datele 

studiului EY G20 Entrepreneurship Barometer 2013 (Barometrul antreprenoriatului în ţările G20), dat marţi publicităţii. 

Continuare... 

Wall-street.ro - Vesti bune pentru IMM-uri: O SINGURA inspectie fiscala la 3 ani 

 

Intreprinderile mici si mijlocii vor putea face obiectul inspectiei fiscale o singura data intr-o perioada de 3 ani, urmand 

totodata sa beneficieze de facilitati fiscale pentru primul an fiscal de la inregistrarea in Registrul Comertului, conform unei 

ordonante adoptate de Guvern. 

 

 Continuare...

http://www.ces.ro/
http://www.altreileasector.ro/cine-sunt-si-ce-vor-face-cele-15-ong-uri-din-ces/
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/doua-familii-de-tineri-fermieri-au-gasit-reteta-de-succes-pentru-ferma-lor-cosul-de-legume-livr.html
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/studiu-antreprenorii-romani-solicita-simplificarea-procedurilor-si-reglementarilor-fiscale-1858.html
http://www.wall-street.ro/articol/Start-Up/153301/o-singura-inspectie-fiscala-la-3-ani.html
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Șomaj / Ocupare 

Hotnews - Strategia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca: Din 2015 ne-am putea pensiona la o varsta mai 

inaintata. Se va recurge intr-o mai mare masura la taxele de mediu (proiect) Romania va trebui in acest an "sa exploreze 

modalitatile" prin care sa recurga intr-o mai mare masura la taxele de mediu, potrivit unei strategii guvernamentale 

prezentate de Ministerul Muncii, care reia recomandarile Consiliului European. 

  

Continuare… 

Capital.ro - Guvern: 333.000 de persoane au intrat în şomaj şi alte 389.000 au ieşit din şomaj în primul semestru 
 

Un număr de 333.000 de persoane au intrat în şomaj în primul semestru din acest an şi 389.000 de persoane au ieşit din 

şomaj, după cum arată datele Comisiei Naţionale de Prognoză, a declarat marţi premierul Victor Ponta, la începutul 

şedinţei de Guvern. 

Continuare... 

Capital.ro - 10.360 de locuri de muncă îi așteaptă pe români 
 

Un număr de 10.360 de locuri de muncă sunt oferite marţi, la nivel naţional, de către agenţii economici, cele mai multe 

fiind disponibile în judeţul Cluj, respectiv peste 10% din total, arată datele publicate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă (ANOFM). 

Continuare... 

Wall-street.ro - ANOFM: Peste 11.700 de absolventi s-au inregistrat ca someri 

 

Un numar de 11.738 absolventi s-au inscris ca someri doar in luna august, numarul total de la inceputul anului depasind 

58.000 de persoane, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. 

 

 Continuare...

Persoane cu dizabilități 

Gazeta de Sud (Dolj) - Asociaţia persoanelor cu handicap din Oltenia cere dublarea indemnizaţiilor 

 

Asociaţia persoanelor cu handicap din Oltenia, cu sediul la Târgu Jiu, şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Gorj solicită modificare legislaţiei care vizează persoanele cu dizabilităţi. Una dintre propunerile transmise guvernului se 

referă la mărirea cuantumului indemnizaţiei, precum şi la alocarea de bani în loc de bilete de călătorie persoanelor 

imobilizate total.  

Continuare... 

http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-15448695-strategia-nationala-pentru-ocuparea-fortei-munca-barbatii-femeile-vor-pensiona-aceeasi-varsta-care-mai-inaintata-decat-acum-vom-explora-modalitatile-recurge-intr-mai-mare-masura-taxele-mediu-proiect.htm
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/guvern-333000-de-persoane-au-intrat-in-somaj-si-alte-389000-au-iesit-din-somaj-in-primul-se.html
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/10360-de-locuri-de-munca-ii-asteapta-pe-romani-185869.html
http://www.wall-street.ro/articol/Social/153289/anofm-peste-11-700-de-absolventi-s-au-inregistrat-ca-someri.html
http://www.gds.ro/Societate/2013-08-28/Asociatia+persoanelor+cu+handicap+din+Oltenia+cere+dublarea+indemnizatiilor++
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POSDRU / Fonduri europene 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU SE - Registrul Cererilor de Rambursare până la 27 august 2013 
 

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

Sud-Est a publicat Registrul cererilor de rambursare la nivelul Regiunii Sud-Est până la data de 27.08.2013, conform 

prevederilor Instrucțiunii AM POSDRU nr.67. 

Continuare... 

http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1874-posdru

