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Economie / Incluziune socială 

Mediafax - Fonduri de 30 de milioane de euro pentru servicii sociale, combaterea rasismului şi xenofobiei 

Organizaţiile neguvernamentale din România au la dispoziţie 30 de milioane de euro pentru a interveni în domenii legate 

de democraţie, drepturile omului, democraţie participativă, combaterea rasismului şi xenofobiei, sărăcie, prin programul de 

granturi SEE lansat joi. 

Continuare... 

Șomaj / Ocupare / Sărăcie 

Hotnews - INS: Aproape o jumatate de milion de romani erau disponibili in 2012 sa inceapa lucrul, dar nu cautau 

un loc de munca. Ei reprezentau echivalentul a 4,6% din populatia active 

 

In anul 2012, 239.000 persoane ocupate cu program partial doreau si erau disponibile sa lucreze mai multe ore decat in 

prezent, fiind considerate persoane  subocupate, se arata intr-un comunicat remis vineri de oficialii Institutului National de 

Statistica. Aceasta categorie de persoane a reprezentat 2,4% din populatia activa, 2,6% din populatia ocupata si putin 

peste un sfert (25,3%) din numarul total al persoanelor care lucrau cu program de lucru partial, mai spune INS. 

Continuare... 

Realitatea.net - 19.000 posturi la bursa generală a locurilor de muncă, organizată în toată ţara 

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) organizează, vineri, în 87 de localităţi din întreaga ţară, 

Bursa Generală a Locurilor de Muncă, unde vor fi oferite peste 19.000 posturi, se arată într-un comunicat ANOFM. 

 

 Continuare...

Deșteptarea (Bacău) - In aprilie, bursa generala a locurilor de munca 
 

A intrat in traditie ca in luna aprile a fiecarui an sa se organizeze o bursa generala a locurilor de munca, la care pot veni 

toti somerii din judet. Anul acesta, evenimentul se va desfasura pe 19 aprilie, cu incepere de la ora 9.00, tot la Muzeul de 

Istorie “Iulian Antonescu”, din Bacau. 

Continuare... 

 

http://www.mediafax.ro/social/fonduri-de-30-de-milioane-de-euro-pentru-servicii-sociale-combaterea-rasismului-si-xenofobiei-10763129
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-14649385-ins-aproape-jumatate-milion-romani-erau-disponibili-2012-inceapa-lucrul-dar-nu-cautau-loc-munca-reprezentau-echivalentul-4-6-din-populatia-activa.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+hotnews%2Fyvoq+%28Hotnews.ro%29
http://www.realitatea.net/19-000-posturi-la-bursa-generala-a-locurilor-de-munca-organizata-in-toata-tara_1163030.html#axzz2QtPixpkb
http://www.desteptarea.ro/in-aprilie-bursa-generala-a-locurilor-de-munca/
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Deșteptarea (Bacău) - Taxa mai mare pentru firmele de ocupare a fortei de munca 
 

Cei care vor sa presteze contracost servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca vor trebui sa scoata 

bani mai multi din buzunar pentru a fi acreditati. Ministerul Muncii a majorat taxa de acreditare de la 357,13 lei la 376,02 

lei, suma care se achita pentru fiecare serviciu efectuat.  

Continuare... 

Persoane de etnie romă 

Gazeta de Nord-Vest - Ceva mişto de Ziua Internaţională a Romilor 

Mişto nu e în sens peiorativ, puteam zice fain, frumos etc… Să mă explic. După cum bine ştiţi mişto este un neologism 
intrat în limba română din limba romanes. Sărbătorindu-se Ziua Internaţională a Romilor care se ştie este pe data de 8 
aprilie, am folosit acest cuvânt mulţumind ambele limbi. 

Continuare… 

 

Persoane cu dizabilități 

Adevărul - Stil de viaţă „Micul prinţ” din scaunul cu rotile: lumea văzută prin ochii unui băiat cu distrofie 
musculară 
 
Fotograful Matej Peljhan a transformat visul unui băieţel cu distrofie musculară în realitate. Acesta a readus la viaţă „Micul 
prinţ”, cu accente moderne, printr-o serie de fotografii înduioşătoare cu un băieţel de 12 ani imobilizat într-un scaun cu 
rotile. 
 

 Continuare…
 

POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE 

Euractiv - Sase Programe Operationale si doua Autoritati de Management pe viitoarele fonduri structurale 

 

Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a declarat intr-un interviu pentru EurActiv.ro ca pe urmatorul cadru financiar vor 

fi doua ministere cu rol de Autoritati de Management si sase Programe Operationale.  

Continuare... 

Euractiv - Eugen Teodorovici: Ministerul Fondurilor Europene va angaja printr-un contract cadru firme de 
recrutare care sa furnizeze "foarte multi experti", pentru a sprijini Autoritatile de Management 

 

"Incepand cu primele zile din mai vom angaja foarte multi experti pentru a fi pusi la dispozitia Autoritatilor de Management 

pentru evaluare, selectie, verificarea cererilor de rambursare, achizitii publice, audit si alte nevoi pe care le au aceste 

autoritati", a declarat pentru EurActiv.ro Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.  

http://www.desteptarea.ro/taxa-mai-mare-pentru-firmele-de-ocupare-a-fortei-de-munca/
http://www.gazetanord-vest.ro/2013/04/18/ceva-misto-de-ziua-internationala-a-romilor/
http://adevarul.ro/life-style/stil-de-viata/micul-print-scaunul-rotile-lumea-vazuta-ochii-unui-baiat-distrofie-musculara-1_516ff459053c7dd83f202954/index.html
http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_25201/Sase-Programe-Operationale-si-doua-Autoritati-de-Management-pe-viitoarele-fonduri-structurale.html
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Continuare...  

Fonduri-structurale.ro - Beneficiarii POSDRU vor depune doar documente in format electronic pentru a-si incasa 

banii! 

Incepand de luni, 22 aprilie, beneficiarii de fonduri europene contractate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane (POSDRU) vor depune doar documente justificative in format electronic pentru a deconta sumele 

aferente cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul proiectelor. Documentele vor fi scanate si vor fi depuse de beneficiari la 

Organismele Intermediare POSDRU pe CD si va fi incheiat un proces verbal de predare-primire a CD-ului. 

Continuare... 

http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_25200/Eugen-Teodorovici-Ministerul-Fondurilor-Europene-va-angaja-printr-un-contract-cadru-firme-de-recrutare-care-sa-furnizeze-foarte-multi-experti-pentru-a-sprijini-Autoritatile-de-Management.html
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12868

