
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

INFOGRAFIC Ce înseamnă
deficitul de forță de muncă pentru
economie 
În 5 ani economia va avea nevoie de
peste jumătate de milion de
persoane pe piața forței de muncă,
necesar care nu poate fi acoperit din
resursele interne dacă nu se iau
măsuri, se arată într-un studiu al
Confederației Patronale Concordia,
KPMG și Institutul Național de
Cercetări Economice (INCE) al
Academiei Române. [...] 
Detalii

România și obiectivele Europa
2020: Obiective de coeziune care
cresc inegalitatea. Mai mulți tineri
educați, dar și mai mulți tineri ne-
educați 
În contextul negocierii obiectivelor
pentru următoarea strategie de
dezvoltare a Uniunii Europene,
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Monitorul Social, proiect al Friedrich-
Ebert-Stiftung România, lansează o
serie de infografice pentru a analiza
parcursul României spre îndeplinirea
obiectivelor sociale din Strategia
Europa2020. [...] 
Detalii

Incertitudine în economie. Cum s-
au schimbat criteriile de alegere a
unui loc de muncă 
Anul 2019 se dovedește a fi un an
plin de provocări pentru angajați, dar
și pentru companii. Semnele de
incertitudine din economie, legate în
primul rând de fiscalitate, se
regăsesc și în piața muncii. Oamenii
au trecut siguranța locului de muncă
în prim-plan, iar companiile își
reorientează prioritățile. [...] 
Detalii

Sondaj BestJobs: Trei din patru
femei cred că șefii apreciază mai
mult munca bărbaților 
Trei sferturi dintre femei consideră că
s-au găsit cel puțin o dată de-a
lungul carierei în situația în care
munca depusă de către colegii de
sex opus a fost mai apreciată de
șefi, chiar dacă a fost la fel sau chiar
mai slabă decât cea făcută de o
femeie, arată rezultatele celui mai
recent sondaj efectuat de BestJobs,
una dintre cele mai importante
platforme de recrutare online din
România. [...] 
Detalii

Guvernul României a lansat în
dezbatere noua strategie de
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incluziune a cetățenilor români de
etnie romă 
Pe 5 martie 2019, Guvernul
României a lansat în dezbatere noua
Strategie de incluziune a cetățenilor
români de etnie romă, a anunțat
Secretarul General al Guvernului,
Toni Greblă, la Conferința la nivel
înalt privind Cadrul Uniunii Europene
al strategiilor naționale pentru
incluziunea romilor, organizată marți,
la Palatul Parlamentului, în cadrul
Președinției României la Consiliul
Uniunii Europene. [...] 
Detalii

Legislaţie & Finanţări

Finantare pentru colaborarea cu tarile din Parteneriatul Estic – cerere de
propuneri de proiecte EuropeAid, antreprenoriat social pentru tineri 
Detalii

Au inceput inscrierile la Social Impact Award Romania 2019, o competitie
cu premii de 5000 de euro pentru idei de afaceri sociale! 
Detalii

Proiect de Ordin privind modificarea şi completarea Clasificării
ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată
prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1832/856/2011 
Detalii

Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind
ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
855/2013 
Detalii
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