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Economie / Incluziune socială
Responsabilitatesociala.ro - De ce investeste Petrom in antreprenoriatul social
Dupa ce a incercat sa ajute comunitatile in care este prezenta printr-o competitie de proiecte eco-civice, prin plantari de
copaci, educarea viitorilor lideri si prin crearea unui sistem national de telemedicina, cea mai mare companie din Romania
se orienteaza anul acesta catre antreprenoriatul social.
Continuare...
ȘtiriONG.ro - DB Schenker Romania sustine dezvoltarea proiectului Recicleta
Recicleta, primul proiect de colectare a deseurilor de hartie fara a produce emisii de carbon, desfasurat de ViitorPlusasociatia pentru dezvoltare durabila, este sustinut de DB Schenker Romania pentru a-si dezvolta parcul de cargotriciclete. Astfel, Recicleta va putea colecta mai multa hartie pentru reciclare si va creste numarul de locuri de munca
oferite unor persoane cu probleme sociale.
Continuare...
Șomaj / Ocupare
Mediafax - Rata şomajului a crescut în luna mai. Câţi şomeri sunt în România
Rata şomajului în formă ajustată sezonier a fost în mai de 7,5 la sută, în creştere cu 0,2 puncte procentuale faţă de luna
anterioară şi de nivelul din mai 2012, numărul şomerilor ajungând la 720.000, potrivit datelor anunţate luni de Institutul
Naţional de Statistică (INS).
Continuare...
Adevărul - Aproape 4.000 de tineri absolvenţi erau înregistraţi ca şomeri în luna iunie
Aproape 4.000 de absolvenţi erau înregistraţi ca şomeri în luna iunie, iar alţi peste 3.000 au fost angajaţi până în luna
iunie, informează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM)
Continuare...
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Persoane de etnie romă
Evz.ro - Demagogia Uniunii Europene în problema romilor
Uniunea Europeană s-a năpustit asupra noastră cu un tabu lingvistic prin care arată că nu poate trata pragmatic problema
romilor și se refugiază în paleative politicianiste. În loc să identifice sursele discriminării, mai marii Uniunii se mulțumesc
cu demagogii de doi lei.
Continuare...
POSDRU / Fonduri europene
Fonduri-structurale.ro - POSDRU: S-a prelungit termenul de depunere a proiectelor!
AM POSDRU a anuntat prelungirea termenului de depunere aferent liniilor de finantare lansate pe 17 Iunie 2013. Pana la
termenul initial de depunere, 01.07.2013 ora 16.00, au fost depuse 2001 de proiecte. Noul termen limita pentru
transmiterea electronica a cererilor de finantare in cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. 123– 25 si 127–152
este05.07.2013, ora 16.00.
Continuare...
Fonduri-ue.ro - POSDRU: Prelungire termen de depunere pentru CPP nr. 123 – 125 și 127 – 152 până la data de
5.07.2013
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a publicat
Corrigendum nr. 2 pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 123 – 125 și 127 – 152.
Continuare...
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