
Newsletterul PRO-PACT îsi propune să capaciteze organizațiile neguvernamentale, partenerii sociali si

toți actorii interesați, cu o sursa de informații la zi despre evoluția politicilor din domeniul social. Va

răspunde unei nevoi  de informare, pe teme de advocacy si politici publice în domeniul incluziunii sociale

si ocupării în România, prin monitorizarea evoluției politicilor publice, a măsurilor inițiate de autoritați  si a

legislației în domeniu. Proiectul „PRO-PACT - Promovarea ONGurilor si partenerilor sociali prin advocacy,

capacitare si training” este implementat de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO Iași și este cofinanțat din

Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 –

2020.

Ştiri

Topul sectoarelor care au făcut
cele mai multe noi angajări în
2018: IT&C, comerţul şi HoReCa
au creat cele mai multe locuri de
muncă în 2018: 46.000 de noi
angajări, adică jumătate din total 
Detalii

Românii, pe ultimul loc în UE după
participarea la programele de
educaţie 
Proporţia persoanelor adulte în
vârstă de muncă (15-64 ani), care
iau parte la programe de educaţie
formală ori la programe de formare
profesională (training), a crescut în
ultimul deceniu în UE, de la 35,2% în
2007 la 45,1% în 2016, însă
România se situează pe ultimul loc,
[...] 
Detalii

https://www.pro-pact.ro/topul-sectoarelor-care-au-facut-cele-mai-multe-noi-angajari-in-2018-itc-comertul-si-horeca-au-creat-cele-mai-multe-locuri-de-munca-in-2018-46-000-de-noi-angajari-adica-jumatate-din-total/
https://www.pro-pact.ro/topul-sectoarelor-care-au-facut-cele-mai-multe-noi-angajari-in-2018-itc-comertul-si-horeca-au-creat-cele-mai-multe-locuri-de-munca-in-2018-46-000-de-noi-angajari-adica-jumatate-din-total/
https://www.pro-pact.ro/romanii-pe-ultimul-loc-in-ue-dupa-participarea-la-programele-de-educatie/
https://www.pro-pact.ro/romanii-pe-ultimul-loc-in-ue-dupa-participarea-la-programele-de-educatie/


Aproape 25.000 de străini din
state non-UE lucrează în România.
Guvernul pregăteşte hotărârea
privind cota de muncitori care pot
fi „importaţi“ în 2019 
Detalii

Legislaţie & Finanţări

ANAF: procedura privind stabilirea sumei reprezentand 2% din impozitul
anual datorat 
ANAF a publicat un proiectul de ordin al OPANAF pentru aprobarea procedurii
privind stabilirea de catre organul fiscal central a sumei reprezentand 2% din
impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza
si functioneaza in conditiile legii  
Detalii

Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale 
Detalii

Apelul de proiecte "Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de
risc" 
Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) a lansat miercuri, 12 decembrie
2018, apelul de propuneri de proiecte "Educatie incluziva pentru copii si tineri in
situatii de risc". 
Detalii

MRP a lansat spre consultare noul Ghid al Beneficiarului 2019 
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni pune în consultare publică Ghidul
Beneficiarului 2019 și Documentarul aferent acordării de finanțări
nerambursabile 2019- 07.01.2019. 
Detalii

ANPCDEFP a lansat 3 noi apeluri de proiecte care vor fi finanțate prin
intermediul Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul
Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021. 
Detalii
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