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Economie / Incluziune socială 

IES.org.ro - Servicii de arhivare si depozitare documente oferite de catre ADV Romania 

 

Daca sunteti implementatori de proiecte structurale, probabil ca ati vazut deja in contractul de finantare, obligatia de a 

arhiva si pastra documentele pana in anul 2021 sau pana la inchiderea oficiala a programului. Aceasta obligatie este 

reglementata inclusiv de Regulamentul CE nr.1083/2006 (art. 90, punctul 3) care asigura cadrul pentru mecanismul de 

finantare din fonduri comunitare. In situatia in care nu se face arhivarea, exista riscul ca Autoritatea Contractanta sa 

solicite returnarea sumelor contractate pe proiect, acest lucru fiind mentionat expres in contract. 

 

ADV Romania va invita sa utilizati Serviciul de arhivare si depozitare Util Deco, in felul acesta oferind in acelasi timp 

sprijin pentru a putea mentine locurile de munca infiintate in unitatea protejata, pentru persoane cu dizabilitati (35 pana in 

prezent). 

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - Fundatia Vodafone Romania lanseaza o noua runda de finantare in domeniile educatie si sanatate 

 

Fundatia Vodafone Romania lanseaza o noua runda de finantare, in cadrul careia invita organizatiile neguvernamentale si 

institutiile publice sa aplice cu proiecte care pot aduce o schimbare reala si un impact major in domeniile educatie si 

sanatate. 

Continuare... 

Șomaj / Ocupare 

Adevărul - Şomajul a crescut din nou: 7,6% în iunie 2013 faţă de sub 7% la sfârşitul lui 2012. Au fost înregistraţi 

16.000 de şomeri în plus, într-o singură lună 

 

În luna iunie 2013, rata şomajului în formă ajustată sezonier a fost estimată la 7,6%, aflându-se în creştere cu 0,1 puncte 

procentuale faţă de luna anterioară şi cu 0,5 puncte procentuale faţă de nivelul înregistrat în luna iunie 2012, potrivit 

Institutului Naţional de Statistică (INS). În ultimele luni din 2012, şomajul era de 6,9%. 

 

Continuare... 

http://www.depozitarhivare.ro/
http://www.ies.org.ro/info-stiri/vrs/IDstire/723/t/servicii-de-arhivare-si-depozitare-docum
http://www.stiriong.ro/donatori/granturi/fundatia-vodafone-romania-lanseaza-o-nou
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/somaj-someri-1_51f8b1fdc7b855ff568d8bfa/index.html
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ȘtiriONG.ro - A fost lansat proiectul RURAL – C.I.F.C.A. – consiliere, informare, consultanta, antreprenoriat 

 

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Galati in parteneriat cu SC. Forum Group SRL anunta lansarea 

proiectului „RURAL - C.I.F.C.A. - consiliere, informare, consultanta, antreprenoriat” in localitatile: Barcea, Munteni si Tepu. 

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007 – 2013, Axa prioriatra 5 ” Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Interventie 5.2 ”Promovarea 

sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de 

munca”. Perioada de desfasurare este iunie 2012 – mai 2014, iar valoarea totala a proiectului este de 1.836.320 lei. 

Continuare... 

Deșteptarea (Bacău) - Call center pentru someri 

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a deschis in aceasta luna o linie telefonica pentru toti 
somerii interesati sa isi gaseasca o slujba. “Call Center SPO”, serviciul pus la dispozitia celor aflati in cautarea unui loc de 
munca, este apelabil la numarul de telefon 0214444000, cu tarif normal. 
 

Continuare… 

 

Persoane de etnie romă 

ȘtiriONG.ro - Conferinta de inchidere a Campaniei pe Ocupare 

 

Centrul de Incluziune Sociala pentru Persoanele de Etnie Roma – Centru organizeaza, in data de 1 august 2013, cu 

ocazia finalizarii Campaniei pe Ocupare, o Conferinta cu scopul de a pune in discutie posibile solutii la problemele 

identificate in ceea ce priveste accesul persoanelor de etnie roma pe piata muncii si  corelatia existenta intre nivelul de 

educatie si sansa de a dobandi statutul de angajat. 

Continuare... 

POSDRU / Fonduri europene 

Capital - Eugen Teodorovici: Banii alocaţi de Guvern Autorităţilor de Management vor accelera absorbţia 

fondurilor UE 
 

Împrumutul de aproximativ 900 de milioane de lei alocat de către Guvern Autorităţilor de Management reprezintă un sprijin 

real pentru accelerarea absorbţiei fondurilor europene, iar sumele achitate beneficiarilor vor fi solicitate ulterior Comisiei 

Europene pentru a fi rambursate României, a precizat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, potrivit unui 

comunicat transmis, miercuri, de MFE. 

Continuare... 

http://www.stiriong.ro/actualitate/proiecte-ong/a-fost-lansat-proiectul-rural-a-c-i-f
http://www.desteptarea.ro/call-center-pentru-someri/
http://www.stiriong.ro/actualitate/evenimente-1/conferinta-de-inchidere-a-campaniei-pe-o
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/eugen-teodorovici-banii-alocati-de-guvern-autoritatilor-de-management-vor-accelera-absorbtia-fo.html
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Fonduri-structurale.ro - O noua alocare temporara de fonduri pentru Autoritatile de Management 

In sedinta saptamanala de ieri, Guvernul a adoptat o hotarare privind alocarea temporara, pentru luna august a anului 

2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de Management. 

 

Pentru gestionarea optima a instrumentelor structurale si in vederea cresterii ratei de absorbtie a fondurilor europene se 

va aloca, din veniturile obtinute din privatizare, suma de 1.084.956,12 mii lei, repartizata dupa cum urmeaza: 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: Clarificare la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice CPP 165 
 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane București Ilfov 

(OIR POSDRU BI) a publicat o Clarificare pentru DMI 6.2 – Cererea de Propuneri de Proiecte 165. 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIRPOSDRU SV a publicat Registrul Cererilor de Rambursare la 30 Iulie 2013 
 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (OIR POSDRU) 

Sud-Vest Oltenia a publicat Registrul cererilor de rambursare până la data de 30 iulie 2013, conform Instrucțiunii AM 

POSDRU nr.67. 

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - 5 august 2013: Noul termen de depunere a ofertelor in vederea selectiei de parteneri in 

proiectele POSDRU initiate de MEN 

Urmare a informatiilor aparute in presa, Ministerul Educatiei Nationale a precizat ieri ca nu organizeaza licitatii in urma 

carora sa aloce resurse financiare europene unor entitati private. In conformitate cu reglementarile legale, acesta 

deruleaza doar o procedura de selectie a unor potentiali parteneri privati, in vederea scrierii, depunerii si, in eventualitatea 

castigarii competitiei, implementarii proiectelor. Orice entitate privata are posibilitatea de a depune oferte in acest sens. 

Continuare... 

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13465
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1787-posdru
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1779-posdru
http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13466

