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Economie / Incluziune Socială 

Profitpentruoameni.ro - Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare lansează publicația „Ghid de bune practici 

în economie socială” 

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România, în cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale în 

România”, anunță lansarea publicației „Ghid de bune practici în economie socială”. 

Prezenta lucrare a fost elaborată având în vedere necesitatea de a se asigura un cadru adecvat de dezvoltare continuă şi 

sustenabilă a sectorului economiei sociale din România, inclusiv prin expunerea unei abordări metodologice integrative şi 

procesuale de identificare, evaluare, transferare, preluare şi implementare a bunelor practici. Lucrarea creionează un 

tablou al economiei sociale în context contemporan, aducând în prim-plan răspunsuri la nevoile de a beneficia de 

experiențele pozitive înregistrate în sectorul economiei sociale. 

Continuare... 

Șomaj / Ocupare 

România Liberă - Rata şomajului, în scădere, la fel şi locurile de muncă 

Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă din Constanţa a dat ieri o veste bună: rata şomajului este în scădere şi 

faţă de luna trecută, şi faţă de anul trecut. Astfel, potrivit datelor publicate de AJOFM, sata şomajului înregistrat în judeţul 

Constanţa, la sfârşitul lunii septembrie, a fost de 2,71%, mai mică cu 0,32% decât cea din luna august 2013 şi mai mică 

cu 1,19% decât cea din luna septembrie a anului 2012. 

Continuare... 

POSDRU / Fonduri europene 

Radio România Actualități - Fonduri europene, "obţinute mai uşor în mediul privat" 

 

Ministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici a emis un ordin prin care a fost simplificata procedura de achiziţii pentru 

beneficiarii de fonduri europene din mediul privat.  

Continuare... 

 

http://profitpentruoameni.ro/stiri/programul-natiunilor-unite-pentru-dezvoltare-lanseaza-publicatia-ghid-de-bune-practici-in-economie-sociala/
http://www.romanialibera.ro/actualitate/locale/rata-somajului-in-scadere-la-fel-si-locurile-de-munca-315398.html
http://www.romania-actualitati.ro/fonduri-europene-obtinute-mai-usor-in-mediul-privat-54302
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Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU SV - Registrul Cererilor de Rambursare până la 15 octombrie 2013 
 

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

Sud-Vest Oltenia a publicat Registrul cererilor de rambursare la nivelul Regiunii Sud-Vest până la data de 15 octombrie 

2013. 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: Listele cererilor de finanțare respinse în faza A pentru CPP 125 și CPP 135 
 

Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU) a 

publicat listele cererilor de finanțare care au fost respinse în faza A pentru: 

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - POSDRU: Listele cu proiectele respinse in faza A pentru doua apeluri de proiecte 

strategice! 

AM POSDRU a publicat astazi lista cererilor de finantare care au fost respinse in faza A, pentru urmatoarele cereri de 

propuneri de proiecte: 

Continuare... 

http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/2057-posdru
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/2059-posdru
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13891

