
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

Conferința de Închidere a
Proiectului Pro-Pact: „Bune
Practici în Abordările de Policy
din Domeniile Ocupării și
Incluziunii Sociale”
CONFERINȚA  DE ÎNCHIDERE  A
PROIECTULUI PRO-PACT „BUNE
PRACTICI ÎN ABORDĂRILE DE
POLICY DIN DOMENIILE
OCUPĂRII ȘI INCLUZIUNII
SOCIALE” va fi organizată la lași, la
Hotel Eden, în perioada 22-
23.07.2019.[...]
Detalii

Procedura de acreditare a
furnizorilor de servicii sociale a
fost simplificată, iar
nomenclatorul serviciilor sociale a
fost completat
Guvernul a decis simplificarea
administrativă pentru acreditarea
furnizorilor de servicii sociale și
licențierea serviciilor sociale [...]
Detalii

https://www.pro-pact.ro/iinvitatie-conferinta-de-inchidere-a-proiectului-pro-pact-bune-practici-in-abordarile-de-policy-din-domeniile-ocuparii-si-incluziunii-sociale/
https://www.pro-pact.ro/iinvitatie-conferinta-de-inchidere-a-proiectului-pro-pact-bune-practici-in-abordarile-de-policy-din-domeniile-ocuparii-si-incluziunii-sociale/
https://www.pro-pact.ro/procedura-de-acreditare-a-furnizorilor-de-servicii-sociale-a-fost-simplificata-iar-nomenclatorul-serviciilor-sociale-a-fost-completat/
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Primele operatiuni de sprijin a
microfinantarii in Romania prin
initiativa EaSI
Pe data de 5 iunie 2019, Comisia
Europeana a publicat
RECOMANDAREA CONSILIULUI
privind Programul național de
reformă al României pentru 2019 și
care include un aviz al Consiliului
privind Programul de convergență al
României pentru 2019. [...]
Detalii

Dosarele persoanelor cu
dizabilități vor putea fi înregistrate
și urmărite online printr-o
platformă națională centralizată,
dezvoltată cu fonduri europene
Proiectul „Sistemului Național de
Management privind Dizabilitatea” ce
va fi implementat de Agentia
Nationala pentru Persoane cu
Dizabilitati, urmărește dezvoltarea și
implementarea unei platforme
naționale centralizate, pentru
colectarea, stocarea și distribuirea
informațiilor referitoare la cazurile
persoanelor cu handicap [...]
Detalii

Studiu PWC: Educația, pe locul
doi în topul domeniilor din
România în care se vor crea cele
mai multe locuri de muncă bazate
pe noile tehnologii
Cele mai multe joburi vor fi create în
sănătate și educație, potrivit celui
mai recent raport publicat de
compania de consultanţă
PriceWaterhouseCoopers, care
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analizează impactul noilor tehnologii
asupra pieței forței de muncă din
România în următorii 10 ani. [...]
Detalii

Lipsa personalului calificat
provoacă pierderi de miliarde de
euro. Cele mai presante probleme
pe care le au angajatorii
Peste jumătate dintre antreprenorii
români (52%) spun că lipsa
personalului calificat le generează
pierderi financiare, care, estimate
pentru întreaga economie, ajung la
7,1 miliarde euro, relevă studiul PwC
European Private Business
Survey. [...]
Detalii

Decizie importantă pentru
salariaţi. Reguli noi pentru
contractele de muncă
O decizie importantă pentru salariați,
dar și pentru angajatori vine de la
curtea supremă. Magistrații au decis
că în contractele de muncă nu pot fi
introduse daune fixe pentru
nerespectarea de către angajați a
clauzelor contractuale. [...]
Detalii

Legislaţie & Finanţări

Apel de proiecte destinat misiunilor de economie sociala
Comisia Europeana a lansat  European Social Economy Regions Pilot (ESER)
in februarie 2018 in vederea cresterii constientizarii si construirii de retele de
stakeholderi in domeniul economiei sociale la nivel local si regional. 
Detalii

S-a lansat programul de granturi Raiffeisen Comunități, ediția 2019
Prin intermediul acestui program se căută proiecte de responsabilitate socială
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din domeniul educației non-formale (educație financiară, antreprenorială, civică
și profesională), iar la finalul concursului, vor fi susținute 10 proiecte prin
finanțări nerambursabile, în valoare de câte 50.000 lei fiecare.
Detalii
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