
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

Un nou proiect de modificare a
Codului Fiscal: O nouă categorie
profesională ar putea fi scutită de
la plata impozitului pe venit 
Propunerea legislativă, nr B22/2019,
pentru completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal,
prevede o nouă categorie
profesională care ar putea fi scutită,
după adoptarea legii, de plata
impozitului pe venit. [...] 
Detalii

Harta salariilor minime din
România: În Bucureşti şi în
Braşov doar doi din zece angajaţi
au salariul minim. În Vrancea şi în
Suceava ponderea urcă spre 40% 
În zonele dezvoltate economic, deşi
oamenii au salariul minim pe
economie, în realitate venitul lor net
este cu 20- 30% mai mare, pentru că

https://www.pro-pact.ro/un-nou-proiect-de-modificare-a-codului-fiscal-o-noua-categorie-profesionala-ar-putea-fi-scutita-de-la-plata-impozitului-pe-venit/
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https://www.pro-pact.ro/harta-salariilor-minime-din-romania-in-bucuresti-si-in-brasov-doar-doi-din-zece-angajati-au-salariul-minim-in-vrancea-si-in-suceava-ponderea-urca-spre-40/


primesc sporuri.[...] 
Detalii

Programul de migrație a
șomerilor: Nord-Vestul se dezvoltă
cu forță de muncă din Nord-Est 
Proiectele care înlesnesc
schimbarea domiciliului după un loc
de muncă duc la depopularea unor
regiuni, situația Moldovei fiind
semnificativă din acest punct de
vedere, se arată într-o analiză
publicată de presshub.ro.[...] 
Detalii

Un nou acord provizoriu încheiat
de președinția română a
Consiliului UE cu Parlamentul
European: Angajatorii și angajații
vor avea noi drepturi pentru a
spori transparența condițiilor de
muncă în Uniunea Europeană 
Noile forme de muncă oferă
oportunități, dar creează și
incertitudini în ceea ce privește
drepturile lucrătorilor și protecția lor
socială. [...] 
Detalii

Scadem usor saracia, dar crestem
mult polarizarea sociala 
Desi Romania este pe cale de a-si
indeplini obiectivul modest din cadrul
strategiei Europa2020 pentru
scaderea saraciei, datele regionale
ne arata ca scaderea saraciei nu a
contribuit si la scaderea inegalitatii,
ci s-a bazat pe iesirea naturala din
saracie a locuitorilor adulti, educati si
din mediul urban.[...] 
Detalii
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Legislaţie & Finanţări

Școală Europeană 2019 - Apel de proiecte dedicat învățământului
preuniversitar pentru educația și formarea profesională 
Detalii

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de Operator de
Program pentru Programul “Dezvoltare locala, reducerea saraciei si
cresterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locala), finantat din Granturile
SEE si Norvegiene 2014 – 2021, a lansat, in data de 5 februarie 2019,
schema de granturi mici „Acces la finantare”. 
Detalii

Proiect de Hotărâre privind Statutul, organizarea și funcționarea Centrului
Național de Formare și Pregătire Profesională 
Detalii

A fost publicat Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea
standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile
sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi 
Detalii
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