Modelul Economiei Sociale în România - POSDRU/69/6.1/S/33490
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 INVESTESTE IN OAMENI!

Modelul Economiei Sociale în România
Revista presei – 12 septembrie 2013
Șomaj / Ocupare
Adevărul - Rata şomajului a scăzut uşor în august faţă de iulie. Numărul şomerilor a ajuns la 443.610
Rata şomajului a scăzut uşor în luna august faţă de iulie, la nivel naţional fiind înregistrate, în total, 443.610 de persoane
fără ocupaţie, cu 23.322 mai puţine decât în luna anterioară, informează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă (ANOFM).
Continuare...
Adevărul - Peste 11.000 de locuri de muncă vacante la nivel naţional prin ANOFM
Un număr de 11.254 locuri de muncă sunt vacante miercuri la nivel naţional, cu 134 mai multe decât cele anunţate cu o zi
în urmă de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), cele mai multe fiind disponibile în judeţele
Cluj, Iaşi şi Braşov, cu 1.746, 708 respectiv 580 de locuri de muncă.
Continuare...
Gazeta de Sud (Dolj) - Şomaj mascat sau indiferenţă?

Circa 164.000 de oameni din Dolj nu se regăsesc în statisticile privind ocuparea şi şomajul, deşi au vârsta activă de
muncă. GdS a efectuat o analiză a datelor făcute publice până acum de autorităţi.
Continuare...
POSDRU / Fonduri europene
Fonduri-ue.ro - România va suporta corecţii de 25% din valoarea declaraţiilor de cheltuieli transmise CE în cadrul
POS DRU
Hotărârea de Guvern privind aplicarea de corecţii financiare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane (POS DRU) 2007-2013, conform solicitării Comisiei Europene (CE), a fost publicată marți, 10
septembrie a.c.,

Continuare...
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Fonduri-structurale.ro - UPDATE: Romania cere Comisiei Europene rambursari de 1 miliard de lei pe POSDRU
Conform Agerpres, premierul Victor Ponta a declarat ca saptamana aceasta Guvernul se afla in procedura de finalizare si
transmitere catre Comisia Europeana a unor cereri de rambursare de aproape un miliard de lei pe POSDRU, dupa ce in
cadrul sedintei de Guvern de saptamana trecuta a fost adoptata HG nr. 680/04.09.2013 privind aplicarea de corectii
financiare preventive de 25%, conform solicitarii Comisiei Europene
Continuare...
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