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Economie / Incluziune socială 

România Liberă - Grădiniţele estivale, a doua şansă la educaţie pentru copiii defavorizaţi 

Copiii aflaţi în pragul sărăciei, copiii romi şi cei care sunt pe punctul de a abandona şcoala primesc o nouă şansă la 

educaţie prin programe de învăţare organizate în timpul verii. Grădiniţele estivale, o iniţiativă a organizaţiei "Salvaţi Copiii", 

urmăresc reducerea decalajului la învăţătură pentru tinerii aflaţi în pragul excluziunii sociale. 

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - Au fost alesi castigatorii programului "Voluntar de Profesie" al Fundatiei Vodafone 

 

Editia a IV-a a programului "Voluntar de Profesie" derulat de Fundatia Vodafone se va desfasura in perioada octombrie 

2013 - aprilie 2014. Pentru aceasta editie, Fundatia Vodafone Romania a selectat 17 persoane, dintre cei 200 de 

candidati inscrisi, care vor lucra in ONG-urile pentru care au optat. 

Continuare... 

Șomaj / Ocupare 

Capital.ro - Care este județul cu cei mai mulți someri 
 

După numărul şomerilor, judeţul Dolj a continuat şi în luna iunie să se situeze pe primul loc pe ţară, poziţie pe care o 

ocupă de câţiva ani. 

Continuare... 

Businessmagazin.ro - Rata şomajului din iulie, de 5,29%, comparabilă cu cea din aceeaşi perioadă din 2005 şi 
2006 

Rata şomajului înregistrată în luna iulie, de 5,29 la sută, indică o creştere atât faţă de luna anterioară, cât şi faţă de 
aceeaşi lună a anilor 2012 şi 2011, un nivel asemănător pentru această perioadă fiind înregistrat în 2005 şi 2006, când 
rata şomajului a fost 5,6, respectiv 5,1 la sută. 

Continuare… 

 

 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/educatie/gradinitele-estivale-a-doua-sansa-la-educatie-pentru-copiii-defavorizati-310424.html
http://www.stiriong.ro/ong/filantropie-voluntariat/au-fost-alesi-castigatorii-programului
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/care-este-judetul-cu-cei-mai-multi-someri-185612.html
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POSDRU / Fonduri europene 

Fonduri-structurale.ro -POSDRU: Anexele pentru proiectele pe CPP 153-164 pot fi depuse pana pe 23 august! 

AM POSDRU, OI POSDRU MEN si OI POSDRU CNDIPT au publicat astazi, 20 august 2013, urmatoarea clarificare: 

 

„Termenul limita de inregistrare a anexelor la Secretariatul Comitetului de evaluare, pentru proiectele depuse in cadrul 

Cererilor de propuneri de proiecte nr. 153 – 164 este de maxim 5 zile lucratoare de la data inchiderii cererii de propuneri 

de proiecte, in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Conditii Generale, respectiv 23.08.2013, ora 16.00.” 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - OIR POSDRU Sud-Est: Registrul cererilor de rambursare până la 20 august 2013 
 

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

Sud-Est a publicat Registrul cererilor de rambursare la nivelul Regiunii de Sud-Est până la data de 20.08.2013.  

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - OIR POSDRU Sud-Muntenia: Modificare program de lucru în perioada 19-26 august 2013 
 

În perioada 19 - 26 august 2013, ținând cont de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 590/2013 pentru stabilirea zilei de 16 

august 2013 ca zi liberă, Organismul Intermediar Regional (OIR) pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane (POSDRU) Regiunea Sud Muntenia modifică programul de lucru astfel: 

Continuare... 

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13566
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1848-oir-posdru-sud-est
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1846-oir-posdru-sud-muntenia

