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Economie / Incluziune socială 

Profitpentruoameni.ro - Certificate de formatori pentru 40 de specialiști în domeniul economiei sociale 

40 de specialiști în domeniul economiei sociale și incluziunii sociale din România, atât din sectorul privat cât și din sectorul 

public și-au dezvoltat competențe în domeniul formării de formatori cu aplicație în economia socială. 

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - Spune-i Guvernului sa nu distruga societatea civila romaneasca 

 

Foarte multe ONG-uri dau faliment din cauza ca POSDRU nu ramburseaza cheltuielile beneficiarilor la termen, dar in fata 

acestei adevarate tragedii a societatii civile, Guvernul s-a gandit sa salveze primariile, dar pe ONG-uri nu. In conditiile in 

care ONG-urile joaca un rol important in calitate de angajator, iar principala lor sursa de finantare o reprezinta, potrivit 

celor mai recente analize, fondurile structurale, cerem Guvernului sa respecte principiile transparentei, corectitudinii si 

nediscriminarii, prevazute in programul de guvernare de 24, de 3 si respectiv de 7 ori. 

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - Senatul propune desfiintarea societatilor comerciale si ONG-urilor sub acoprerire 

 

In data de 19 Martie 2013 un grup de parlamentari din partea PNL si PDL au initiat o propunere legislativa B119/2013 prin 

care se propune in termen de 30 de zile de la publicarea legii desfiintarea societatilor comerciale, ONG-urilor si fundatiilor 

sub acoperire, si trecerea patrimoniului la RA APPS. 

Continuare... 

Șomaj / Ocupare / Sărăcie 

 

Adevărul (Ploiești) - Bursa generală a locurilor de muncă, pe 19 aprilie, simultan în Ploieşti, Câmpina şi Vălenii de 

Munte 

 

Prahovenii aflaţi în căutarea unui job îşi pot încerca şansele la bursa generală a locurilor de muncă, organizată de AJOFM 

Prahova pe 19 aprilie 

 

 Continuare...

 

http://profitpentruoameni.ro/stiri/certificate-de-formatori-pentru-40-de-specialisti-in-domeniul-economiei-sociale/
http://www.stiriong.ro/institutii-publice/advocacy/spune-i-guvernului-sa-nu-distruga-societ
http://www.stiriong.ro/institutii-publice/initiative-legislative/senatul-propune-desfiintarea-societatilo
http://adevarul.ro/locale/ploiesti/bursa-generala-locurilor-munca-19-aprilie-simultan-ploiesti-campina-valenii-munte-1_516bdbe5053c7dd83f0dec51/index.html
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Deșteptarea (Bacău) - Oferta de locuri de munca si mai saraca 
 

Contrar asteptarilor, in ultima vreme oferta de locuri de munca a scazut, in loc sa creasca, asa cum se intâmpla in anii 

anteriori, in aceeasi perioada. Daca in aprilie 2012 in evidenta Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca 

(AJOFM) Bacau au fost in jur de 180 de posturi vacante, acum sunt numai 97. 

 

Continuare... 

 

Persoane cu dizabilități 

 
ȘtiriONG.ro - Asociatia Minte Forte Cluj-Napoca organizeaza cea de-a IV-a editie a Saptamanii Sanatatii Mintale 

 
 

Asociatia Minte Forte din Cluj-Napoca anunta desfasurarea celei de-a IV-a editii a Saptamanii Sanatatii Mintale in 

perioada 22-28 aprilie 2013. Initiativa urmareste sa contribuie la educarea pe tema sanatatii mintale si a metodelor de 

preventie si de tratament a problemelor de sanatate mintala in randul populatiei clujene. In plus, evenimentul are ca scop 

reducerea nivelului de stigmatizare asociata legata de astfel de probleme, precum si cresterea gradului de informare cu 

privire la serviciile de sanatate mintala disponibile in municipiu. 

 

Continuare... 

 

Persoane de etnie romă 

 

Știrile TVR - "Ora de Ştiri" a dezbătut prejudecăţile şi reacţiile sincere, pornind de la un experiment 

 

Oamenii sunt deseori judecaţi după aparenţe. O demonstrează un experiment realizat de un reporter TVR pentru "Ora de 

ştiri". Îmbrăcată în haine tradiţionale roma, o colegă a noastră a simţit cum acest port funcţionează ca un semnal de 

alarmă pentru cei din jur. 

 

Continuare... 

 

POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE 

 
Fonduri-ue.ro - POS DRU: Au fost plătite toate cererile de rambursare până la data de 27 martie 2013 

 

În procesul continuu de consultare cu beneficiarii proiectelor finanțate prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane (POS DRU) , pe data de 9 aprilie a.c. a avut loc o întâlnire tehnică de lucru la sediul AMPOSDRU, la 

care au participat reprezentanți ai patronatelor, sindicatelor, organizațiilor neguvernamentale și întreprinderilor mici și 

mijlocii. Cu această ocazie s-au discutat următoarele aspecte: situația actuală a POSDRU, noile lansări de cereri de 

propuneri de proiecte și dificultățile întâmpinate de beneficiari în implementarea proiectelor. 

 

Continuare... 

 

http://www.desteptarea.ro/oferta-de-locuri-de-munca-si-mai-saraca-2/
http://www.stiriong.ro/ong/servicii-sociale/asociatia-minte-forte-cluj-napoca-organi
http://stiri.tvr.ro/ora-de-stiri-a-dezbatut-prejudecatile-si-reactiile-sincere-pornind-de-la-un-experiment_29406.html
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1345-pos-dru
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Fonduri-structurale.ro - Ministerul Fondurilor Europene: Se doreste modificarea procedurilor in domeniul 

achizitiilor publice 

Secretarul de stat in Ministerul Fondurilor Europene, Alin Mitrica, a declarat saptamana trecuta ca se doreste modificarea 

legislatiei si a procedurilor in domeniul achizitiilor publice, pornind de la raportul calitate – buget.  

 

Continuare... 

 

Mediafax - Basescu: Rata de absorbtie a fondurilor UE, de numai 13,5%, nu ne multumeste 

Preşedintele Traian Băsescu a declarat, luni seară, la Palatul Cotroceni, de faţă cu membrii Guvernului, că rata actuală de 

absorbţie a fondurilor structurale, de numai 13,5%, nu este mulţumitoare, adăugând că o mai bună atragere a banilor de 

la UE ar asigura o creştere economică mai ridicată. 

 

Continuare... 

 
ȘtiriONG.ro - Ministerul Fondurilor Europene organizeaza in Craiova un Focus Grup regional, aferent regiunii 

Sud-Vest 

 

Ministerul Fondurilor Europene organizeaza miercuri, 17 aprilie, incepand cu ora 10.00, in Craiova un Focus Grup 

regional, regiunea ADR SV, cu scopul de a colecta opinii referitoare la modalitatea de corelare a nevoilor si prioritatilor de 

dezvoltare specifice regiunii cu prioritatile preliminare nationale pentru perioada de programare 2014 – 2020, publicate in 

urma ultimei reuniuni a CIAP (aici), precum si sugestii referitoare la prioritatile de interventie si mecanismele de 

implementare pentru viitoarea perioada de programare 2014-2020. 

 

Continuare... 

 

 
ȘtiriONG.ro - Ministerul Fondurilor Europene organizeaza in Pitesti un Focus Grup regional, aferent regiunii Sud 

Muntenia 

 

Ministerul Fondurilor Europene organizeaza joi, 18 aprilie, incepand cu ora 10.00, in Pitesti un Focus Grup regional, 

regiunea Sud Muntenia, cu scopul de a colecta opinii referitoare la modalitatea de corelare a nevoilor si prioritatilor de 

dezvoltare specifice regiunii cu prioritatile preliminare nationale pentru perioada de programare 2014 – 2020, publicate in 

urma ultimei reuniuni a CIAP (aici), precum si sugestii referitoare la prioritatile de interventie si mecanismele de 

implementare pentru viitoarea perioada de programare 2014-2020. 

 

Continuare... 

 
ȘtiriONG.ro - Colectie de spete reprezentand Note de Constatare generand corectii financiare in proiectele cu 

finantare din fonduri structurale implementate de administratia locala in ultimii 4 ani 

 

O impresionanta colectie de peste 1.000 de pagini care reprezinta un esantion national reprezentativ de note de 

constatare generand corectii financiare de peste 300 de milioane Euro aplicate in ultimii 4 ani in proiectele cu finantare din 

fonduri structurale ale autoritatilor locale (consilii judetene si primarii municipii resedinta de judet) – a fost lansata in data 

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12838
http://www.mediafax.ro/politic/basescu-rata-de-absorbtie-a-fondurilor-ue-de-numai-13-5-nu-ne-multumeste-10749494
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2012-2020/reuniuni-ciap/3_14.03.2013/8.%20Prioritati%20preliminare.pdf
http://www.stiriong.ro/actualitate/altele/focus-grup-regional-regiunea-adr-sv
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2012-2020/reuniuni-ciap/3_14.03.2013/8.%20Prioritati%20preliminare.pdf
http://www.stiriong.ro/actualitate/altele/focus-grup-regional-regiunea-sud-munteni
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de 8 aprilie la Bucuresti, de catre Institutul pentru Politici Publice (IPP) in parteneriat cu Asociatia Municipiilor din Romania 

(AMR) si Tuca Zbarcea & Asociatii. 

 

Continuare... 

http://www.stiriong.ro/ong/educatie/colectie-de-spete-reprezentand-note-de-c

