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Economie / Incluziune socială 

Profitpentruoameni.ro -  9 din 10 ONG-uri vor să se dezvolte prin antreprenoriat social 

Aproape nouă (88%) din zece organizaţii neguvernamentale cred că antreprenoriatul social este o oportunitate de 

dezvoltare şi de autosusţinere a activităţii lor, arată un studiu  publicat la începutul săptămânii, realizat de compania de 

cercetare Cult Market Research,pentru Petrom. 

Continuare... 

Șomaj / Ocupare 

Ziarul de Bacău - PROIECT AL MUNICIPALITĂȚII BĂCĂUANE PENTRU SPRIJINIREA FEMEILOR ÎN GĂSIREA 
UNUI LOC DE MUNCĂ 
 

Valoarea proiectului se ridică la 2,15 milioane de lei, iar de pe urma sa vor beneficia 540 de femei din municipiul Bacău. 

Continuare... 

Persoane cu dizabilități 

Digi24 - BÂRLAD. Bolnavii de SIDA nu și-au mai primit medicamentele de două luni 

 
Disperare printre cei 63 de pacienţi diagnosticaţi cu HIV/SIDA de la Spitalul de Urgenţă Bârlad. Dependenţi de 
imunodepresive, bolnavii nu şi-au mai primit medicamentele de două luni. 
 
Continuare... 
 
Persoane de etnie romă  

Jurnalul - Protest faţă de derapajul preşedintelui României. Declaraţiile rasiste ale lui Băsescu aduc romii la Cotroceni 

Protest faţă de derapajul romofob, sexist şi naţionalist de extremă dreaptă al preşedintelui României 

Continuare... 

 

http://cult-research.ro/
http://www.petrom.com/portal/01/petromcom
http://profitpentruoameni.ro/stiri/9-din-10-ong-uri-vor-sa-se-dezvolte-prin-antreprenoriat-social/
http://www.ziaruldebacau.ro/2013/06/20/proiect-al-municipalitatii-bacauane-pentru-sprijinirea-femeilor-in-gasirea-unui-loc-de-munca.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ziarbacau+%28Ziarul+de+Bacau%29
http://beta.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Sanatate/BARLAD+Bolnavii+de+SIDA+nu+si-au+mai+primit+medicamentele+de+dou
http://jurnalul.ro/stiri/observator/protest-fata-de-derapajul-romofob-sexist-si-nationalist-de-extrema-dreapta-al-presedintelui-romaniei-645903.html
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POSDRU / Fonduri europene 

Fonduri-structurale.ro - Teodorovici: Organismele Intermediare POSDRU trebuie sa verifice toate cererile de 

rambursare pana la data de 28 iunie 

Ieri, 18 iunie, Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a fost prezent la Comitetul de Monitorizare a Programului 

Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU). In cadrul acestei reuniuni, Ministrul Fondurilor 

Europene a solicitat, din nou, modificarea radicala a abordarii relatiei cu beneficiarii POS DRU. 

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - Teodorovici: Propun crearea unui for de lucru comun intre Parlament si Guvern privind 

schimbarile legislative legate de fondurile europene 

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a participat, ieri, 18 iunie, la sedinta comuna a Comisiei pentru afaceri 

europene si a Comisiei pentru politica externa din Camera Deputatilor. Discutiile au vizat pregatirile pentru absorbtia 

fondurilor europene alocate Romaniei in perioada 2014-2020. 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - POS DRU: Liste întrebări și răspunsuri actualizate 
 

Au fost publicate Listele actualizate cu răspunsurile la întrebările adresate de potențialii solicitanți POSDRU pentru DMI 

5.1 Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare (proiecte strategice și granturi) și DMI 5.2 Promovarea 

sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de 

muncă proiecte (strategice și granturi). 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - Ministrul Eugen Teodorovici dorește abrogarea Ordinului 1050/2012 privind achizițiile publice 
 

În ideea simplificării implementării proiectelor derulate cu finanțare europeană, ministrul Eugen Teodorovici intenționează 

ca, până la finalul lunii iunie, să abroge Ordinul 1050/2012 emis de MAEUR (n.r. Ministerul Afacerilor Europene) privind 

achizițiile publice. Procedura îi privește direct pe beneficiarii privați de fonduri europene. 

Continuare... 

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13222
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13227
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1618-pos-dru
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri/1616-ordinul-1050-2012-

