
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

CONFERINȚĂ DE DEZBATERE A
PROPUNERII DE POLITICĂ
PUBLICĂ, 11-12 IUNIE 2019
Centrul de Dezvoltare Socială
T&CO organizează Conferința
Națională OCUPAREA
PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI -
UN RĂSPUNS LA DEFICITUL
FORȚEI DE MUNCĂ, în perioada 11-
12 iunie 2019, la Hotel Minerva,
din  București. Evenimentul este
organizat în cadrul proiectului PRO-
PACT - Promovarea ONG-urilor și
partenerilor sociali prin advocacy,
capacitare și training, cofinanțat din
Fondul Social European, prin
Programul Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020, 
Detalii

Actul european privind
accesibilitatea, adoptat de
Consiliul UE
În data de 9 aprilie 2019, Consiliul
UE a adoptat textul final al Actului
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european privind accesibilitatea,
marcând aproape ultimul pas al unei
lungi călătorii până la intrarea în
vigoare a Actului. Doar publicarea în
Jurnalul Oficial al UE lipsește pentru
a sigila procedura legislativă și
pentru a face public Actul privind
accesibilitatea. [...]
Detalii

Conferinta internationala EASPD
2019 "Investind în servicii sociale,
investim în oameni"
În contextul deținerii de către
România a Președinției Consiliului
Uniunii Europene, în perioada 16-17
mai 2019, la Bucuresti se va
desfasura Conferința internațională
"Investind în servicii sociale, investim
în oameni". [...]
Detalii

Criza de pe piața muncii din
România în detaliu. Barometru
Frames: 6 din 10 oameni de
afaceri sunt dispuși să aducă forță
de muncă din străinătate
Criza de pe piața forței de muncă
determină tot mai multe companii, în
special din construcții, industria
prelucrătoare, retail și servicii, să se
îndrepte spre atragerea muncitorilor
străini. 6 din 10 oameni de afaceri ar
vrea să aducă forță de muncă din
afara țării, arată rezultatele unui
barometru de opinie realizat de
Frames & Train Your Brain pe un
eșantion de 250 de companii din
diverse domenii, în perioada 9 – 23
martie. [...]
Detalii
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România se află pe locul 22 în
Europa în privinţa ponderii
absolvenţilor de facultate care îşi
găsesc rapid un loc de muncă, cu
76%
România se află pe locul 22 în
Europa în privinţa ponderii
absolvenţilor de facultate care îşi
găsesc rapid un loc de muncă,
respectiv 76%, în condiţiile în care
pe primul loc în clasament se află
Malta, cu 94,5%, iar pe ultimul loc
Grecia, cu 52%, arată o analiză
realizată de The Knowledge
Academy. [...]
Detalii

TOPUL salariilor pe judeţe: Un
angajat din Bucureşti câştigă cu
70% mai mult decât unul din
Suceava/ Cât câştigă românii
Oficial, salariul mediu a depăşit
2.000 de lei net pe lună în toate
judeţele României, însă doar în
Bucureşti şi în Cluj salariile
angajaţilor au depăşit 3.000 de lei
net pe lună. [...]
Detalii

Legislaţie & Finanţări

Apel de proiecte ”Reducing youth unemployment: setting up co-
operatives to enhance working opportunities in the EU
Comisia Europeana, prin DG GROW a lansat apelul Reducing youth
unemployment: setting up co-operatives to enhance working opportunities in
the EU, care urmareste sa imbunatateasca dezvoltarea cooperativelor si sa
promoveze imaginea lor in randul tinerilor. [...]
Detalii

Cerere de propuneri de proiecte programul EaSI 2014-2020 – actualizarea
competentelor adultilor aflati in situatii dificile
Program: “EaSI 2014-2020 – Programul Uniunii Europene pentru ocuparea
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fortei de munca si inovare sociala”, Titlul cererii: “Sprijinirea dezvoltarii unei
oferte de învatare personalizata, adaptata la implementarea recomandării
europene Parcursuri de actualizare a competentelor: noi oportunitati pentru
adulti”. [...]
Detalii

Apelul “Capacity building for litigating cases relating to democracy, rule
of law and fundamental rights violations JUST-PPPA-LITI-AG-2018”
In cadrul programului JUST – 2018, Comisia Europeana implementeaza o
actiune preparatorie pentru a crea un fond EU pentru cresterea constientizarii si
acordarea de asistenta legala pentru persoane si organizatiile societatii civile
care se ocupa de problemele apararii democratiei, domniei legii si incalcarii
drepturilor fundmentale ale omului. [...]
Detalii

Încă nouă activități și domenii adăugate de Guvern pe lista celor în care
pot fi angajați zilieri
Guvernul a aprobat, printr-o Ordonanță de urgență, includerea a încă nouă
activități și domenii pe lista celor în care se poate presta muncă necalificată, în
vederea asigurării unui cadru normativ coerent şi unitar care să faciliteze
accesul persoanelor care desfăşoară activităţi sezoniere, sporadice sau
accidentale pe piaţa muncii. [...]
Detalii

Proiect de Ordin privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare
a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul
2019
Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a publicat spre consultare un proiect de
ordin privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în
domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2019. [...]
Detalii
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