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Economie / Incluziune Socială 

Profitpentruoameni.ro - Dezvoltarea economiei sociale inclusa in Strategia Nationala in domeniul politicii de 

tineret 2014-2020 

 

Ministerul Tineretului si Sportului se afla in etapa finala a procesului de elaborare a Strategiei Nationala in domeniul 

politicii de tineret 2014-2020. Ultima varianta a documentului contine o serie de referiri la economia sociala si implicarea 

tinerilor in structuri ale economiei sociale. 

Continuare... 

IES.org.ro - O noua forma de organizatie cooperatista dedicata tinerilor 

 

In data de 29 septembrie 2013 un grup de 25 de senatori au depus la Biroul Permanent al Senatului Romaniei o 
propunere legislativa privind organizatiile cooperatiste scolare.  Propunerea vine in sprijinul facilitarii tranzitiei tinerilor de 
la sistemul de educatie la  piata muncii,cooperativele scolare fiind astfel prevazute sa functioneze ca agenti de munca 
temporara pentru tinerii care au implinit 16 ani si sunt incadrati in unitatile de invatamant preuniversitar si universitar. 
Conform legii propuse, obiectivele organizatiilor cooperatiste scolare includ:  
 

Continuare... 

Gazeta de Sud (Craiova) - Craiova: Proiectul "Voluntariat pentru Coeziune Socială", la final 

Asociaţia Vasiliada, organizaţie nonguvernamentală aflată sub patronajul Mitropoliei Olteniei, a prezentat ieri, în cadrul 

unei conferinţe, bilanţul de final al proiectului “Voluntariat pentru Coeziune Socială”, implementat în parteneriat cu 

Asociaţia Free  Youth Centre din Bulgaria în perioada noiembrie 2012 – noiembrie 2013.  

Continuare... 

Șomaj / Ocupare 

IES.org.ro - Ocuparea fortei de munca si situatia sociala in UE - septembrie 2013 

In octombrie 2013, Comisia Europeana a prezentat Revista Trimestriala privind ocuparea fortei de munca si situatia 
sociala, intr-o editie speciala care prezinta o analiza pe termen lung a caracteristicilor esentiale ale ocuparii si evolutiile 
sociale in UE. Conform publicatiei mentionate, desi economia la nivelul UE da semne de redresare economica fragila, 
cresterea este putin probabil sa fie sustenabila daca nu devine incluziva si ofertanta in locuri de munca, indeosebi pentru 
ca piata muncii si conditiile sociale raman extrem de provocatoare si divergente in tarile cu crestere economica. 
 

http://profitpentruoameni.ro/stiri/4032/
http://www.ies.org.ro/info-stiri/vrs/IDstire/777/t/o-noua-forma-de-organizatie-cooperatista
http://www.gds.ro/Societate/2013-11-06/Craiova%3A+Proiectul+%22Voluntariat+pentru+Coeziune+Sociala%22%2C+la+final
http://www.gds.ro/Societate/2013-11-06/Craiova%3A+Proiectul+%22Voluntariat+pentru+Coeziune+Sociala%22%2C+la+final
http://www.ies.org.ro/library/files/essqr_sept-2013_main_doc_final_rev2.pdf
http://www.ies.org.ro/library/files/essqr_sept-2013_main_doc_final_rev2.pdf
http://www.gds.ro/Societate/2013-11-06/Craiova:+Proiectul+"Voluntariat+pentru+Coeziune+Sociala",+la+final
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Continuare... 

 

Deșteptarea (Bacău) - A crescut rata somajului 

Mii de salariati au intrat luna trecuta in rândul somerilor, cu mult mai multi decât au ramas in septembrie fara loc de 

munca. Daca in luna anterioara in evidenta Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) erau 

inregistrati 14.121 someri, in octombrie in baza de date a acestei institutii s-au inscris 15.344.  

Continuare... 

POSDRU / Fonduri europene 

Economica.net - Teodorovici: În 2013 în România au intrat 2,5 miliarde euro fonduri europene 

 

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a declarat, marți, la Filiași (Dolj) unde a avut o întâlnire cu mai mulți 

primari din zonă, că în 2013 în România au intrat 2,5 miliarde euro pentru proiectele cu finanțare europeană, iar țara 

noastră poate deveni un model în Europa în ceea ce privește atragerea de fonduri europene. 

Continuare...  

http://www.ies.org.ro/info-stiri/vrs/IDstire/772/t/ocuparea-fortei-de-munca-si-situatia-soc
http://www.desteptarea.ro/a-crescut-rata-somajului-4/
http://www.economica.net/teodorovici-in-2013-in-romania-au-intrat-2-5-miliarde-euro-fonduri-europene_65909.html

