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Economie / Incluziune socială 

Mediafax  - Premierul Ponta a desemnat cele 15 ONG-uri din Consiliul Economic şi Social 

Premierul Victor Ponta a desemnat cele 15 organizaţii neguvernamentale care fac parte din Consiliul Economic şi Social 

(CES), alături de sindicate şi patronate, documentul fiind publicat, joi, în Monitorul Oficial. 

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - Dialogul public – privat in domeniul finantarii serviciilor sociale 

 

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC), impreuna cu Fundatia PACT - Parteneriat pentru Actiune 

Comunitara si Transformare,  organizeaza miercuri, 21 august 2013, conferinta Dialogul public – privat in domeniul 

finantarii serviciilor sociale. 

Continuare... 

Șomaj / Ocupare 

Adevărul - Piaţa muncii, depăşită de cerere. 22% din totalul şomerilor sunt tineri absolvenţi 

 

Peste 22% din numărul total de şomeri aflaţi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă sunt tineri. 

Valul de tineri absolvenţi ai promoţiei 2013 care s-au înscris pentru a beneficia de indemnizaţia de şomaj a îngroşat 

rândurile celor fără slujbă. 

 

 Continuare...

Capital.ro - AMOFM: Rata şomajului în Bucureşti a fost de 2,08%, la sfârşitul lunii iulie 
 

Numărul total al şomerilor indemnizaţi şi neindemnizaţi din Bucureşti se ridica, la sfârşitul lunii iulie, la 22.567 persoane, 

iar rata şomajului a fost de 2,08%, conform datelor comunicate de Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

(AMOFM) Bucureşti. 

Continuare... 

 

http://www.mediafax.ro/politic/premierul-ponta-a-desemnat-cele-15-ong-uri-din-consiliul-economic-si-social-11193243
http://www.stiriong.ro/actualitate/evenimente-1/dialogul-public-a-privat-in-domeniul-f
http://adevarul.ro/locale/calarasi/piata-muncii-depasita-cerere-22-totalul-somerilor-tineri-absolventi-1_520b8e89c7b855ff56d8ac3e/index.html
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/185403.html
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Persoane de etnie romă 

Mediafax - Copiii romi au risc de şase ori mai mare decât ceilalţi să abandoneze şcoala 

Copiii de etnie romă au risc de şase ori mai mare decât ceilalţi să abandoneze şcoala, iar percepţia şcolii ca un mediu 

neprietenos sau nefamiliar este cel mai puternic indicator care explică abandonul, rezultă din studiul "Părăsirea timpurie a 

şcolii - cauze şi efecte", prezentat miercuri. 

Continuare... 

POSDRU / Fonduri europene 

Fonduri-structurale.ro - POSDRU: S-a prelungit termenul de depunere a proiectelor pe DMI 6.2! 

AM POSDRU si OIR POSDRU Bucuresti-Ilfov au publicat Corrigendum nr. 1 la Conditiile specifice pentru cererea de 

propuneri de proiecte nr. 165 - DMI 6.2 Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii, prin 

care anunta prelungirea termenului de depunere a proiectelor pana pe 28 august 2013. 

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - Firmele mici prind gustul fondurilor europene 

Microintreprinderile sunt cele mai interesate de accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea regionala. Antreprenorii 

care finalizat deja proiecte in cadrul Programului Operational Regional (POR) se declara multumiti si se pregatesc sa 

aplice din nou. 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU SV - Registrul Cererilor de Rambursare actualizat la 13 august 2013 
 

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

Sud-Vest Oltenia a publicat Registrul cererilor de rambursare, actualizat la data de 13 august 2013, conform prevederilor 

Instrucțiunii AM POSDRU nr.67. 

Continuare... 

 

http://www.mediafax.ro/social/copiii-romi-au-risc-de-sase-ori-mai-mare-decat-ceilalti-sa-abandoneze-scoala-11253136?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13539
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13543
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1836-posdru

