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Economie / Incluziune socială 

Profitpentruoameni.ro - UNDP Romania organizeaza la Tirgu-Mures seminarul de formare "Competente 

antreprenoriale in economie sociala" 

 

Agentia ONU - Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP Romania) organizeaza, la Tirgu-Mures, in perioada 

11-13 iunie 2013, seminarul de formare „Competente antreprenoriale in economie sociala”. 

Continuare… 

Altreileasector.ro - O nouă generaţie de consumatori se naşte în România: ASATienii 

ASATienii nu sunt altceva decât nişte consumatori care vor să aibă o relaţie strânsă cu agricultorul ce produce o parte din 

hrana lor zilnică. Astfel, ASATienii se angajează prin contract ca, pentru un timp, să cumpere produse de la fermierul în 

cauză. La rândul său, agricultorul îşi asumă livrarea periodică a produselor agreate cu clienţii. 

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - FDSC lanseaza componenta servicii sociale si de baza din cadrul FONDULUI ONG 

 

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile publica Ghidul si anexele specifice Componentei SERVICII SOCIALE SI DE 

BAZA, in cadrul Rundei 1 a Fondului ONG, parte a Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-

2014, finantat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia 

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - Dezbatere Societala: SETati pe Responsabilitate Sociala! 

 

Vineri, 31 mai, la ora 15, Cluj, in Piata Muzeului are loc intalnirea pentru Dezbaterea Societala: SETati pe 

Responsabilitate Sociala! Intra si tu in Reteaua ONG-urilor care isi propun sa fie atente fata de mediu, echitabile social, 

eficiente economic si cu o buna guvernanta organizationala. 

Continuare... 

 

http://www.undp.ro/
http://profitpentruoameni.ro/stiri/undp-romania-organizeaza-la-tirgu-mures-seminarul-de-formare-competente-antreprenoriale-in-economie-sociala/
http://www.altreileasector.ro/o-noua-generatie-de-consumatori-se-naste-in-romania-asatienii/
http://www.stiriong.ro/donatori/organizatii-neguvernamentale/fdsc-lanseaza-componenta-servicii-social
http://www.stiriong.ro/actualitate/evenimente-1/dezbatere-societala-setati-pe-responsab
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Adevărul - Federaţia Agricultorilor „Fermierul”, prezentă la Romexpo la Târgul de Produse Tradiţionale 

 

Manifestarea se desfăşoară de astăzi şi până pe data de 2 iunie la căsuţele de pe Aleea Negustorilor, cu expozanţi de 

produse alimentare tradiţionale cât şi meşteşugari şi comercianţi de obiecte de artizanat. 

 

Continuare... 

Șomaj / Ocupare / Sărăcie 

Hotnews - Unul din doi tineri lucreaza, unul din trei e lucrator familial neremunerat si numai unul din zece este 

lucrator pe cont propriu. Vezi cum arata Romania pe decile de venit 

 

Ponderea salariatilor cu studii medii in decilele superioare de venit scade, iar agricultura arata cea mai mare polaritate a 

salariilor pe decile, reiese dintr-o cercetare a INS obtinuta la solicitarea HotNews. Pentru masurarea nivelului de 

salarizare, statistica imparte populatia in "portii" mici de cate 10% asa-numitele decile. Apoi pentru fiecare decila se 

calculeaza o medie a veniturilor. Prima decila este cea care cuprinde cele mai mici venituri, iar ultima decila cuprinde 

veniturile cele mai mari. 

Continuare... 

Adevărul - Ministerul Muncii propune 90 de zile de muncă la patron, pentru zilieri 

 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a pregătit un proiect de lege pentru reglementarea activităţii oamenilor care 

muncesc cu ziua. Astfel, aceştia vor putea lucra 90 de zile pe an la un singur angajator. 

 

Continuare... 

Adevărul - Vizită de studiu în Spania a formatorilor din AJOFM: preluare modele de succes şi exemple de bună 

practică 

 

Participanţii  vor afla la faţa locului cum este organizat sitemul public de ocupare a forţei de muncă spaniol, dar şi care 

este profilul profesional al specialistului în servicii de formare din Spania, respectiv care sunt competenţele profesionale 

necesare practicării acestei ocupaţii. 

 

Continuare... 

Epochtimes-romania.com - Modelul social european, afectat de criza economică 

 

Criza economică prelungită din zona euro, austeritatea şi şomajul care chinuie ţările europene au redus atractivitatea 

modelului social european. Investiţia socială devine astfel o prioritate a UE. Franţa şi Germania caută deja soluţii pentru 

combaterea şomajului la nivel european şi crearea de noi locuri de muncă care să crească ocuparea. România rămâne 

însă vulnerabilă cu o suprataxare a forţei de muncă, un nivel de salarizare redus faţă de media UE şi chiar cu cea mai 

redusă protecţie socială din UE ca procent din PIB. 

Continuare... 

http://adevarul.ro/locale/focsani/federatia-agricultorilor-fermierul-prezenta-romexpo-targul-produse-traditionale-1_51a5b33dc7b855ff56386d32/index.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-14902172-analiza-unul-din-doi-tineri-lucreaza-unul-din-trei-lucrator-familial-neremunerat-numai-unul-din-zece-este-lucrator-cont-propriu-vezi-cum-arata-romania-decile-venit.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+hotnews%2Fyvoq+%28Hotnews.ro%29
http://adevarul.ro/moldova/actualitate/ministerul-muncii-propune-90-zile-munca-patron-zilieri-1_51a5b5e9c7b855ff56387899/index.html
http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/vizita-studiu-spania-formatorilor-ajofm-preluare-modele-scces-exemple-practica-1_51a5fce7c7b855ff5639d7c0/index.html
http://epochtimes-romania.com/news/modelul-social-european-afectat-de-criza-economica---193004
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Persoane cu dizabilități 

Hotnews - Peste un sfert din comisiile de evaluare a persoanelor cu handicap, fara avizul Ministerului Muncii 

 

Controlul national la comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a evidentiat ca 18 dintre acestea 

functioneaza cu avize vechi de la Ministerul Muncii, in conditiile in care, in majoritatea cazurilor, componenta lor s-a 

modificat in ultimul an, arata un raport obtinut de Mediafax. 

Continuare... 

Realitatea.net - Câmpeanu: Dorim să unim activitatea de evaluare pentru handicap cu cea pentru pensii de 

invaliditate 

 

Activitatea de evaluare pentru persoanele cu handicap ar putea fi unită cu cea pentru pensii de invaliditate, a anunţat, 

miercuri, ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu. 

 

Continuare... 

Persoane de etnie romă 

Wall-street.ro - Drumul lung al romilor de la traiul de pe o zi pe alta la antrepenoriat 

 

Romii nu au un renume prea bun, nici in tara, dar, mai ales, peste hotare, “reusind” sa ocupe roluri mai putin pozitive. Cu 

toate acestea, avem in Romania si multi mestesugari romi, care au transmis indeletnicirile din tata in fiu, insa piata nu le 

mai ofera multe oportunitati. Iata cum au reusit cativa dintre acestia sa devina antreprenori sociali. 

 

Continuare... 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-14898349-peste-sfert-din-comisiile-evaluare-persoanelor-handicap-fara-avizul-ministerului-muncii.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+hotnews%2Fyvoq+%28Hotnews.ro%29
http://www.realitatea.net/campeanu-dorim-sa-unim-activitatea-de-evaluare-pentru-handicap-cu-cea-pentru-pensii-de-invaliditate_1192153.html
http://www.wall-street.ro/articol/Social/149173/romii-drumul-lung-de-la-traiul-de-pe-o-zi-pe-alta-la-antrepenoriat.html

