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Revista presei – 11 aprilie 2013
Economie / Incluziune socială
ȘtiriONG.ro - Sesiune de informare despre finantarile norvegiene destinate ONG-urilor si companiilor din
Regiunea Vest
Innovation Norway a organizat cu sprijinul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest) sesiunea de informare
pentru obtinerea de finantari din partea Guvernului Norvegiei – finantari destinate organizatiilor neguvernamentale si nonprofit si companiilor din mediul privat – microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii. Aproximativ 90 de participanti au
luat parte la sesiunea de informare ce a avut loc vineri - 5 aprilie 2013 - in Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Eugen
Todoran” din Timisoara.

Continuare...
Șomaj / Ocupare / Sărăcie
Adevărul - Rata şomajului la sfârşitul lunii martie era de 5,58%
Rata şomajului la sfârşitul lunii martie era de 5,58%, mai mică decât în luna februarie a acestui an, dar mai mare cu 0,43
de puncte procentuale faţă de luna martie anul trecut. Potrivit datelor furnizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă (ANOFM), în România erau în total 492.427 de şomeri la sfârşitul lunii martie, cu 17.982 mai puţini decât
în luna februarie. Dintre aceştia 183.048 au primit indemnizaţie de şomaj, restul de 309.379 fiind şomeri neindemnizaţi.
Continuare...
Adevărul (Slatina) - Primăvara aduce veşti bune la Olt: scade şomajul în judeţ
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt a făcut cunoscute primele date ale situaţiei şomajului aferente
începutului lunii aprilie. Astfel, potrivit informaţiilor oficialilor în domeniu, numărul şomerilor în judeţ ar fi în scădere, e drept
– o tendinţă uşoară, dar evidentă. Reprezentanţii instituţiei se aşteaptă ca situaţia să cunoască un trend mai evident odată
cu ieşirea din iarnă.
Continuare...
Adevărul (Sibiu) - Sibiul are aproape 9.000 de şomeri
Aproape 9.000 de şomeri figurau la sfârşitul lunii martie în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de
Muncă, rata şomajului la nivel de judeţ fiind de 4,75 la sută. Din cei 8.767 de şomeri înregistraţi 3.590 sunt femei, iar
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comparativ cu luna februarie 2013 numărul şomerilor a scăzut cu 368.
Continuare...
Adevărul (Vaslui) - Vasluiul, din nou judeţul cu cea mai mare rată a şomajului din ţară
Deşi în toate judeţele din ţară rata şomajului a 1nregistrat o scădere luna trecută, în judeţul Vaslui numărul şomerilor a
crescut cu 0,18%. În evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Vaslui au fost înregistraţi
17.221 de şomeri, din care doar 5.226 primesc indemnizaţie.
Continuare...
Persoane cu dizabilități
7est.ro (Iași) - DRAMA COPIILOR CU AUTISM: „degeaba citeste Tolstoi daca el nu stie sa traverseze strada”
Un mare obstacol ridicat de stat in calea copiilor cu autism il reprezinta sistemul de invatamant. Copiii cu autism sunt
integrati in invatamantul de masa, laolalta cu ceilalti copii sau, in unele cazuri, sunt constituite clase speciale separate.
Insa nu exista o programa speciala pentru ei. Autismul a devenit o criza globala in sanatatea publica, cu cel mai mare ritm
de crestere.
Continuare...
ȘtiriONG.ro - ”Handi Speed Meeting”, a treia editie de Speed Recruiting pentru persoane cu dizabilitati din
Romania
Asociatia “ Acces pentru Toti” organizeaza cea de-a treia editie “Handi Speed Meeting” pentru persoanele cu dizabilitati
din Romania. Evenimentul “Handi Speed Meeting” organizat de catre Asociatia “Acces pentru Toti” promoveaza
comunicarea dintre angajatori si persoanele cu dizabilitati aflate in cautarea unui loc de munca. Scopul evenimentului
este de a creste vizibilitatea potentialului persoanelor cu dizabilitati si de a le facilita astfel, accesul pe piata muncii.
Continuare…

Persoane de etnie romă
Yahoo News - Reportaj: Marea mutare a romilor din Baia Mare
Siteul postului de televiziune pan-arab Aljazeera prezintă un reportaj în care este dezbătută situaţia romilor din Baia Mare.
În timp ce primarul spune că este un model pentru rezolvarea problemei romilor, criticii spun că este, mai degrabă, un soi
de inginerie socială pentru separarea pe criterii etnice.
Continuare...
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Adevărul - Bătălie mare între politicienii români pentru voturile romilor în perspectiva alegerilor europarlamentare
din 2014
Alegerile pentru nou Parlament European sunt programate între 22 şi 24 mai 2014, în toate ţările membre ale Uniunii
Europene. Faţă de actualul număr de europarlamentari, 33, în viitorul legislativ european România are dreptul la doar 32
de mandate, cu unul mai puţin din cauza reducerii efectuate la nivelul întregului PE.

Continuare...
Presseurop.eu - Un stat european pentru romi?
Constantin Tsavalos, editor al cotidianului grecesc To Vima, mi-a pus câteva întrebări, prin mail, pentru un interviu care
avea ca subiect importanța, simbolica gestului lui Constantin Ninel Potârcă, de a candida la președinție în 2009, ca și
actualitatea sa astăzi. A fost cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, în 8 aprilie, dar faptul că un subiect ca acesta suscită
interes în Grecia, până și în Grecia, mi se pare interesant.
Continuare...
RTV.net - Primarul din Târgu Mureş ameninţă romii cu evacuarea: "Să-şi restrângă şatrele şi să se ducă"
Primarul municipiului Târgu Mureş, Dorin Florea, i-a ameninţat pe locuitorii de etnie romă cu evacuarea, enervat fiind de
faptul că strada pe care locuiesc aceştia arată ca o ghenă de gunoi.
Continuare...
Alba24.ro - “Proiect Roma-RE”: Reciclarea materialelor de ambalaj creează noi locuri de muncă pentru romi
Sala Senatului a Palatului Apor din Alba Iulia a găzduit miercuri Conferinţa Regională de promovare a Structurilor
economiei sociale Regiunea Centru. Fundaţia PAEM Alba în parteneriat cu Asociaţia PAKIV România şi Techniki
Ekpedeftiki Kentro Epagelmatikis Katartisis (Grecia) implementează pe o perioadă de 36 de luni, proiectul ”Romii creează
întreprinderi sociale de reciclare a materialelor de ambalaj ROMA-RE”. Valoarea totală a bugetului alocat proiectului este
de 20.840.071 de lei.
Continuare...
Agenda.ro - Romii din Romania si Bulgaria, haituiti in Franta
Expulzari, incendieri, agresiuni fizice! Li se taie apa, li se refuza scolarizarea copiilor, li se fac tot felul de mizerii. Un raport
publicat de Ziua Internationala a Romilor reflecta radicalizarea discriminarii acestei etnii in Franta, ca sa-i sileasca sa
parasesca aceasta tara: e vorba despre aproximativ 20.000 de romi, originari in mare parte din Romania si Bulgaria.
Continuare...
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Aradon.ro - Politicile pentru romi, excluse
ARAD. Deputatul arădean a prezentat o Declaraţie politică în plenul Camerei Deputaţilor, chiar de ziua Internaţională a
Romilor, „ pentru a trage un semnal de alarmă în ceea ce priveşte excluderea politicilor pentru romi din priorităţile
Guvernării USL.

Continuare...

ȘtiriONG.ro - Dezbatere “Ce vrei sa te faci cand vei fi mare?”
Agentia de Dezvoltare Comunitara „Impreuna”, in parteneriat cu Reprezentanta UNICEF in Romania, organizeaza in data
de 10 aprilie 2013, evenimentul dezbatere pe tema modelelor rome de succes “Ce vrei sa te faci cand vei fi mare?” care
va avea loc in sala ArCuB, Str. Batistei nr. 14, Bucuresti.
Continuare...

POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE
Euractiv - Ratele oficiale de absorb ie a fondurilor alocate de CE. Romania vazuta prin prisma bugetului stabilit la
Bruxelles

Romania figureaza pe ultimul loc in clasamentul ratelor de absorbtie ale fondurilor alocate si platite de Comisia
Europeana, cu 20,7%, potrivit datelor oficiale puse la dispozitia cursdeguvernare.ro de Alexandra Tamasan, consultant pe
fonduri europene pentru Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), organizatia germana pentru
cooperare internationala.
Continuare...
Fonduri-ue.ro - Sondaj realizat de MFE în rândul beneficiarilor pentru evaluarea mecanismului de pre-finanțare
Ministerul Fondurilor Europene invită beneficiarii de proiecte implementate prin IS să se alăture efortului de a identifica
aspectele esențiale ce afectează mecanismul de pre-finanțare. MFE consideră că experiența beneficiarilor de fonduri
nerambursabile poate fi un element-cheie în identificarea problemelor de accesare și utilizare a pre-finanțării. Astfel,
beneficiarii sunt invitati sa completeze chestionarul disponibil (link) în secțiunea Transparență–>Anunțuri diverse.
Fonduri-ue.ro – Ministerul Fondurilor Europene organizeaza Focus Grupuri cu fosti sau actuali beneficiari ai
fondurilor europene nerambursabile din perioada 2007 – 2013
Ministerul Fondurilor Europene organizează luni, 15 aprilie, începand cu ora 14.00, in București două Focus Grupuri cu
foști sau actuali beneficiari ai fondurilor europene nerambursabile din perioada 2007 – 2013 (respectiv Fondul Social
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European, Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurală sau Fondul
European de Pescuit) și potențiali beneficiari, cu scopul de a colecta opiniile referitoare la modalități de depășire a
obstacolelor sau dificultăţilor apărute în implementarea proiectelor din perioada 2007-2013, precum și sugestii referitoare
la prioritățile de intervenție și mecanismele de implementare pentru viitoarea perioada de programare 2014-2020.
Continuare…

Fonduri-structurale.ro - MFE promoveaza simplificarea procedurilor de accesare si implementare a fondurilor
europene
Lilian Onescu, secretar general in cadrul MFE, a demarat ieri, 8 aprilie, o serie de intalniri cu omologii sai din cadrul
institutiilor care exercita atributiile autoritatilor de management si ale organismelor intermediare in gestionarea
programelor operationale
Continuare…
Fonduri-ue.ro - OIR POSDRU Sud-Vest Oltenia: Registrul Cererilor de Rambursare la 09.04.2013
Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (OIR POSDRU)
Sud-Vest Oltenia a publicat Registrul Cererilor de Rambursare, întocmit conform prevederilor Instrucțiunii 67, la data de 9
aprilie 2013.
Continuare…
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