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Revista presei – 10 aprilie 2013
Economie / Incluziune socială
ȘtiriONG.ro - Curs pentru ocupatia Formator pentru cei care fac parte din echipa de management a unei
intreprinderi sociale
In perioada 24-28 aprilie 2013, K Consulting Management and Coordination organizeaza o sesiune de formare pentru
ocupatia Formator cod COR 242401, in cadrul proiectului Romano Cher - Casa Romilor, proiect finantat FSE. Cursul se
adreseaza persoanelor care fac parte din echipa de management a unei intreprinderi sociale, care doresc sa isi
imbunatateasca abilitatile de prezentare si comunicare si care vor sa invete cum sa creeze si sa livreze un program de
formare.

Continuare...
Adevărul (Zalău) - 3.000.000 de euro pentru dezvoltarea a 10 comune din Sălaj
Tinerii, firmele, ONG-urile sau primăriile din zece comune din Sălaj sunt chemate să scrie proiecte prin care să-şi dezvolte
afaceri în agricultură ori în turism sau, după caz, să investească în agricultură. Proiectele vor fi selectate şi finanţate prin
Grupul de Acţiune Local Valea Crasnei şi Barcăului, care a câştigat în acest sens o finanţare europeană în valoare de
aproape 3.000.000 de euro.
Continuare...

Șomaj / Ocupare / Sărăcie
Mediafax - Numărul şomerilor a scăzut în martie cu aproape 18.000. Care sunt judeţele cu cei mai mulţi şomeri
Rata şomajului a fost în luna martie de 5,58 la sută, fiind înregistraţi 492.427 de şomeri, cu 17.982 mai puţini decât în
februarie, informează, marţi, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).
Continuare...
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Adevărul (Slobozia) - Angajatorii ialomiţeni nu mai caută forţă de muncă
Pe data de 19 aprilie reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialomiţa intenţionează să
organizeze o bursă a locurilor de muncă. Deşi numărul şomerilor este în creştere, doar cinci angajatori, din cei peste 250
contactaţi, şi-au manifestat interesul să participe.
Continuare...
Realitatea.NET - Dan Voiculescu vrea fond de solidaritate cu săracii
"De peste 20 de ani, Romania nu a reusit sa asigure o plasa de siguranta pentru categoriile vulnerabile (pensionari, tineri,
familii cu mai multi copii si cu venituri reduse). In cele doua mandate de parlamentar (2004-2008 si 2008-2012) am initiat
doua proiecte legislative care vizau instituirea unei sustineri financiare pentru cei mai incercati romani.
Continuare...
Deșteptarea (Bacău) - Bacauanii sunt cinstiti, dar saraci
O rata a criminalitatii de doua ori mai mica decât media nationala, dar si cu o speranta de viata mai mica decât a
conationalilor nostri. Astfel se prezinta judetul Bacau intr-un top realizat de jurnalistii de la gândul.info, pe baza
indicatorilor socio-economici precum rata somajului, salariul mediu net, suprafata spatiilor verzi, rata criminalitatii,
procentul gospodariilor conectate la reteaua de canalizare, PIB-ul pe cap de locuitor si speranta de viata.
Continuare...
Ziarul de Iași - Când sărăcia se vinde bine
Deunăzi, Sorin Frunzăverde, fost lider în PDL până înainte de alegeri, acum lider în PNL până-nu-se-ştie-când, punea
lumea pe jar afirmând că ar putea fi probleme cu achitarea tranşei către FMI şi cu plata pensiilor şi salariilor. Imediat,
premierul şi ministrul său de la Muncă au sărit să asigure că sunt bani pentru oameni, fără să menţioneze însă nimic
despre rata împrumutului, care se ridică la mai mult de 5 miliarde de euro.
Continuare...
Persone de etnie romă
Ziarul de Iași - Discriminarea ţiganilor capătă amploare în Franţa
Asociaţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului (AEDH) a publicat luni, de Ziua Internaţională a Romilor, un
raport ce reflectă radicalizarea discriminării faţă de această minoritate în Franţa. Potrivit raportului, expulzări forţate,
incendii provocate sau nu, agresiuni fizice şi discursuri stigmatizante sunt fapte de discriminare la care cei aproximativ
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20.000 de romi, originari în mare parte din România şi Bulgaria, sunt supuşi în numeroase municipalităţi franceze, inclusiv
în cele unde la putere sunt socialişti.
Continuare...
Adevărul (Focșani) - Ziua Romilor, sărbătorită şi după gratii
Penitenciarul Focşani prin intermediul Serviciului educaţie şi asistenţă psihosocială a organizat ieri o acţiune de marcare a
sărbătorii romilor. Astfel, 16 deţinuţi de etnie romă din Penitenciarul Focşani au susţinut un program artistic de cântece şi
dansuri ţigăneşti dedicat persoanelor aflate în custodia unităţii. Acestia au dorit sa aduca în prim plan tradiţiile şi
obiceiurile păstrate de zeci de ani.
Continuare...
Realitatea.NET - Cum s-au distrat romii, după Congres: chef regal cu purceluşi la proţap şi curcani împănăţi
Seară de petrecere la finele Congresului Internațional al Romilor de la Sibiu. Cei peste 250 de delegaţi veniţi din aproape
40 de ţări au avut parte de un adevărat ospăţ culinar. Purceluşii la cuptor sau la proţap, curcanii împănaţi, dar şi alte
mâncăruri tradiţionale au umplut mesele invitaţilor familiei regale a lui Florin Cioabă.
Continuare...
Adevărul (Bacău) - Ziua internaţională a romilor a fost serbată în judeţul Bacău
Manifestarea continuă şirul de activităţi festive susţinute pe 7 aprilie la Sascut, Răcăciuni şi Valea Seacă şi a avut ca
invitaţi reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, istorici, lideri ai comunităţilor de romi profesori şi elevi de la Colegiul de Arta
“George Apostu” şi Scoala Valea Seacă-Sascut, care au susţinut un program artistic.
Continuare...
Ziare.com - Al Jazeera, reportaj despre rromii din Baia Mare si primarul Chereches
Situatia rromilor din Baia Mare, pe care primarul Catalin Chereches i-a mutat intr-o fosta fabrica de cupru, a ajuns si in
atentia televiziunii Al Jazeera, care a realizat un reportaj cu locuitorii baimareni si cu edilul din localitate.
Continuare...
Gândul - Elena Băsescu, atacată dur de un om politic după Congresul Romilor: „Proasta aia mică a lui Băsescu
este manipulată de Cioabă"

Politicianul Mădălin Voicu a criticat-o dur pe Elena Băsescu, pentru declaraţiile pe care aceasta le-a făcut la Congresul
Organizaţiei internaţionale a Rromilor, desfăşurată la Sibiu. Fiica preşedintelui Băsescu susţine ideea "Regelui" romilor,
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Cioabă, de a scoate legitimaţii speciale pentru această etnie, însă Mădălin Voicu e convins că EBA doreşte acest lucru
doar pentru banii proveniţi din vânzarea noilor acte.
Continuare…
Ziarul de Iași - Regele romilor a devenit preşedintele ţiganilor
Autointitulatul rege al romilor Florin Cioabă a fost ales, ieri, preşedinte al Organizaţiei Internaţionale a Romilor cu 22 de
voturi "pentru", trei "împotrivă" şi trei abţineri, el având un contracandidat din Polonia. Decizia a fost luată în cadrul
Congresului Organizaţiei Internaţionale a Romilor, care se desfăşoară la Sibiu şi la care participă liderii ţiganilor din 35 de
state europene.
Continuare...
Alba24.ro - Gruia Bumbu, ales secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Romilor, la Congresul de la Sibiu
În cadrul celei de-a VIII-a ediţii a Congresului Organizaţiei Internaţionale a Romilor de la Sibiu, la care au participat lideri
ai romilor din 35 de state europene, dar şi din America, India şi Australia, a fost aleasă şi conducerea acesteia pentru
următorii patru ani. Florin Cioabă a fost desemnat preşedinte cu 22 de voturi “pentru”, iar albaiulianul Gruia Bumbu a
câştigat
funcţia
de
secretar
general,
cu
26
de
voturi
“pentru”,
din
30
exprimate.
Continuare...
Evz.ro - Împăcare istorică: regele şi împăratul vor emite legitimaţia de rom
Florin Cioabă a fost ales, ieri, președintele romilor din întreaga lume. În timpul Congresului de la Sibiu, acesta a promis
introducerea „taxei Robin Hood” și „locuri de muncă serioase”
Continuare...

7Est (Iași) - Balul femeilor rome va avea loc miercuri, 10 aprilie, la Providenta
Eveniment de caritate organizat de un grup de femei rome, sprijinit de Elena Motas, consilier pe probleme de romi al
prefectului judetului Iasi. Balul femeilor rome se va desfasura la Providenta pe 10 aprilie, incepand cu ora 18:00. La
eveniment vor fi prezenti reprezentanti ai administratiei publice locale si romilor. Fondurile adunate vor fi folosite pentru
achizitionarea de material didactic pentru gradinitele din localitatile defavorizate.
Continuare...
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POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE
Fonduri-structurale.ro - OI POSDRU si Ministerul Educatiei Nationale au verificat 85% din cererile de rambursare
pentru care s-au inregistrat intarzieri
Ministrul educatiei nationale, Remus Procopie, a anuntat ieri, 8 aprilie, ca intarzierile in procesarea cererilor de
rambursare aferente POSDRU au fost semnificativ reduse in primul semestru al anului 2013.
„Putem sa anuntam astazi, ca 85% din documentele intarziate au fost procesate, iar beneficiarii isi primesc fondurile
contractate pe proiectele derulate. Suntem la fel de hotarati ca si fondurile necontractate inca - 1,3 miliarde euro - sa fie
contractate in perioada imediat urmatoare, astfel incat sa evitam pierderea acestor bani”, a declarat Remus Procopie.
Continuare...
Fonduri-ue.ro - OI POSDRU MEN: 9 Ghiduri ale Solicitantului - Condiții Specifice, publicate spre consultare
Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Ministerul Educației
Naționale (OI POSDRU MEN) publică spre consultare schițele Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru:

Continuare...
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