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Economie / Incluziune socială 

Altreileasector.ro - Street Delivery a scos ONG-urile în stradă 

La finalul săptămânii trecute, societatea civilă a fost scoasă în stradă, la Street Delivery. Timp de trei zile, pe Arthur 

Verona, în Bucureşti, întreprinderi sociale, organizații neguvernamentale și asociații informale și-au prezentat proiectele. 

Continuare... 

Responsabilitatesociala.ro - Ministerul Tineretului si Sportului si mai multe ONG-uri propun modificari in legea 

voluntariatului  

Ministerul Tineretului si Sportului impreuna cu mai multi reprezentanti ai societatii civile, propun modificari in legea 

voluntariatului (Legea  nr.195/2001 ). Principalele modificari vizeaza obligativitatea contractului de voluntariat si 

recunoasterea acestuia ca experienta profesionala. Proiectul de lege urmeaza sa fie depus in zilele urmatoare la Biroul 

Permanent al Parlamentului Romaniei 

Continuare... 

 

Persoane de etnie romă 

Digi24 - Preşedintele Traian Băsescu, acuzat de şovinism şi discriminare în problema natalităţii 

 

Două organizaţii neguvernamentale, Romani Criss şi Centrul de Resurse Juridice (CRJ), semnează o scrisoare către 

preşedintele Traian Băsescu în care îi transmit acestuia că făcut a afirmaţii care discriminează şi jignesc femeile rome şi 

românce deopotrivă, când a vorbit despre problema natalităţii în România. 

 

Continuare… 
 

 

 

http://www.altreileasector.ro/street-delivery-a-scos-ong-urile-in-strada/
http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/ministerul-tineretului-si-sportului-si-mai-multe-ong-uri-propun-modificari-in-legea-voluntariatului.html
http://beta.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/Presedintele+Traian+Basescu+acuzat+de+sovinism+si+discriminare+i
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Persoane cu dizabilități 

Mediafax - Persoane cu dizabilităţi din Capitală, ajutate să intre pe piaţa muncii printr-un proiect european 

Persoanele cu dizabilităţi din Capitală pot fi ajutate să intre pe piaţa muncii de către Centrul de consiliere şi asistenţă 

pentru dezvoltarea de noi locuri de muncă adaptate, deschis în cadrul unui proiect european, 76 dintre beneficiari reuşind 

până în prezent să se angajeze. 

Continuare... 

POSDRU / Fonduri europene 

Hotnews - Invitatie: Conferinţa “Fondurile UE 2014-2020, pe intelesul nostru. Bune practici in consultare si 

comunicare” 

 

EurActiv.ro si Asociația Eurocentricavă invită vineri, 21 iunie, între orele 09.30 - 12.30 să participaţi la conferinţa de 

informare “Fondurile UE 2014-2020, pe înţelesul nostru. Bune practici în consultare şi comunicare”. Vor participa oficiali 

din Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Muncii, fosti oficiali responsabili de initierea cadrului de consultare pentru 

fondurile UE 2014-2020, organizatii implicate in procesul de consultare pe documentele vizand perioada 2014-2020, 

consultanti pe fonduri europene, jurnalisti. 

Continuare... 

Adevărul - Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene: „Dacă pentru a finaliza proiectele depuse este nevoie de 

3000 de experţi, îi vom lua“ 

 

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a precizat că vrea ca cele câteva mii de proiecte depuse să fie 

finalizate până la finalul lunii iulie, el arătând că, dacă pentru acest lucru va fi nevoie de angajarea a 3.000 de experţi 

privaţi, atunci vor fi angajaţi 3.000 de experţi. 

 

 Continuare...

Agerpres - Eugen Teodorovici speră într-o rată a absorbţiei de fonduri europene la sfârşitul lunii iulie de 25% 
 

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a declarat joi la Parlament, în cadrul unei dezbateri organizate de 

Tineretul Social Democrat, că speră ca România să aibă la finalul lunii iulie o rată de absorbţie a fondurilor europene de 

25%. 

Continuare... 

http://www.mediafax.ro/social/persoane-cu-dizabilitati-din-capitala-ajutate-sa-intre-pe-piata-muncii-printr-un-proiect-european-10993567?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
http://www.euractiv.ro/
http://www.eurocentrica.ro/
http://economie.hotnews.ro/stiri-eurofonduri-15036028-invitatie-conferinta-fondurile-2014-2020-ntelesul-nostru-bune-practici-consultare-comunicare.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+hotnews%2Fyvoq+%28Hotnews.ro%29
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/experti-proiecte-1_51c2ca54c7b855ff56ad0402/index.html
http://www.agerpres.ro/media/index.php/economic/item/204713-Eugen-Teodorovici-spera-intro-rata-a-absorbtiei-de-fonduri-europene-la-sfarsitul-lunii-iulie-de-25.html
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Fonduri-structurale.ro - OIR POSDRU Centru a publicat lista finala a proiectelor admise in cadrul ultimei cereri de proiecte 

pe DMI 6.2 

OIR POSDRU Regiunea Centru a publicat lista finala a cererilor de finantare admise si respinse care au fost evaluate in 

cadrul CPP 121, AP 6 – „Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.2 – ”Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor 

vulnerabile pe piata muncii – Regiunea Centru”. 

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - POSDRU: Lista actualizata a intrebarilor si raspunsurilor frecvente in legatura cu Ghidurile 

Solicitantului pe DMI 5.1, 5.2, 6.3 

Organismele Intermediare Regionale pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane au publicat 

listele intrebarilor adresate de catre potentialii beneficiari ai finantarilor acordate prin intermediul liniilor de finantare 

lansate pe 17 iunie 2013.  

Continuare... 

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13235
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13236

