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Economie / Incluziune socială 

ȘtiriONG.ro - In deschiderea ONGFest – Targul Economiei Sociale ONG-urile au discutat problemele 

Bucurestiului 

 

In timp ce o parte a capitalei (zona Tineretului) a fost luata cu asalt de organizatii din toata tara dornice sa aduca in fata 

cetatenilor produsele, serviciile si solutiile lor pentru o viata mai buna, la mai putin de 2 kilometri, intr-o locatie cu traditie 

pentru Bucuresti – Hanul lui Manuc - aproximativ 40 de organizatii din regiunea Bucuresti-ilfov s-au intalnit pentru a 

discuta patru din cele mai importante probleme ale metropolei.   

Continuare... 

Digi24 - Cum puteți aloca doi la sută din impozit fundațiilor sau ONG-urilor 
 

Mai este doar o săptămână până când puteți redirecţiona doi la sută din impozitul pe venit fundaţiilor şi organizaţiilor non-

profit. Formularele pentru 2012 se depun la Fisc până pe 27 mai. 

 

Continuare... 

 

Persoane cu dizabilități 

Realitatea.net - Câmpeanu: CONTROALE în TOATĂ ŢARA la centrele de reevaluare pentru persoanele cu 

dizabilităţi 

 

Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a declarat, vineri, că în urma anchetei care a avut loc la Prahova, la centrul de 

reevaluare a persoanelor cu handicap, a demarat un control-fulger la nivel naţional, pentru a monitoriza problemele din 

toate zonele României. 

 

Continuare... 

 

 

http://www.stiriong.ro/in-deschiderea-ongfest-a-targul-econom
http://beta.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Social/Cum+puteti+aloca+doi+la+suta+din+impozit+fundatiilor+sau+ONG-uri
http://www.realitatea.net/campeanu-controale-in-toata-tara-la-centrele-de-reevaluare-pentru-persoanele-cu-dizabilitati_1182968.html
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Persoane de etnie romă 

Libertatea - Fondurile romilor, controlate de Guvern 

 

Fundaţia Proiect pentru Ferentari ar trebui să gestioneze sute de mii de euro, bani proveniţi din programele internaţionale 

pentru romi, iar aceasta ar urma să fie coordonată de naşul lui Victor Ponta, vicepremierul Gabriel Oprea, spun surse din 

Executiv. 

 

 Continuare... 

POSDRU / Fonduri europene 

Revista22 - DNA: Frauda la un concurs pe fonduri europene. Cinci persoane trimise in judecata 

Directia Nationala Anticoruptie a trimis in judecata cinci persoane pe care le acuza ca au contribuit la trucarea unui 

concurs pentru un post la Directia Generala Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane (DG AM POSDRU). 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Schema de Garanție pentru Tineri, publicat spre 
consultare 
 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a publicat spre 

consultare schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice - Schema de Garanție pentru Tineri, finanțată în cadrul 

Domeniului Major de Intervenție 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare – cerere de propuneri de 

tip strategic (proiecte cu valoarea totală eligibilă între 500.000 și 5.000.000 euro). Alocarea financiară orientativă pentru 

acest apel este echivalentul a 10.000.000 euro. 

Continuare... 

http://www.libertatea.ro/detalii/articol/fondurile-romilor-controlate-de-guvern-447742.html
http://www.revista22.ro/dna-frauda-la-un-concurs-pe-fonduri-europene-cinci-persoane-trimise-in-judecata-26192.html
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1489-posdru

