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Economie / Incluziune Socială 

ȘtiriONG.ro - ONG-uri din Romania, Ungaria si Ucraina lucreaza la programe de dezvoltare pentru tinerii aflati in 

dificultate 

 

Saptamana aceasta, 14 profesionisti din cinci ONG-uri din Romania, Ungaria si Ucraina, asociatii care lucreaza cu copiii 

si tinerii aflati in dificultate, s-au intalnit la Satu Mare in cadrul proiectului transfrontalier “Pod Culural Transfrontalier pentru 

Incluziune Sociala”. 

Continuare... 

ȘtiriTVR.ro - Mihaela Miroiu: Voluntariatul trebuie învăţat în primul rând în comunităţile de enoriaşi  

Putem să ajutăm fără să cerem nimic în schimb? Putem fi generoşi cu munca şi, mai ales, cu timpul nostru? Echipa 

Ştirilor TVR crede că da! Şi vă aduce dovada, într-o nouă serie de reportaje - campania „Ajută România!”. O campanie cu 

şi despre voluntari. În fiecare zi, de luni până vineri, la Telejurnalul de la ora 20.00.  

Continuare... 

IES.org.ro - A treia Conventie anuala a Platformei impotriva saraciei si a exclusiunii sociale 

 
A treia Convetie anuala a Platformei de combatere a saraciei si exclusinii sociale, una din initiativele emblematice ale 
strategiei Europa 2020, va avea loc intre 26-27 noiembrie 2013, la Bruxelles. 
Platforma Europeana impotriva saraciei si a excluziunii sociale este creata pentru a stabili actiuni de reducere a saraciei si 
a excluziunii sociale in Europa. Provocarea actuala consta in a crea noi parteneriate, a da un impuls pentru 
implementarea Pachetului de Investitii Sociale, a creste nivelul de ambitie pentru a realiza obiectivul privind saracia, prin 
intermediul unor reforme in statele membre si in a face fata provocarile sociale cu care se confrunta Europa. 
 

Continuare... 

Altreileasector.ro - ONG-ist de profesie 

La nivel mondial, se estimează că sunt aproape 10 milioane de ONG-uri. 94% dintre cei care lucrează în al treilea sector 

au studii superioare, iar 84% dintre angajații din ONG-urile româneşti, au între 25 și 45 de ani. 

Continuare... 

 

http://www.stiriong.ro/ong/ong-uri-din-romania-ungaria-si-ucraina
http://stiri.tvr.ro/mihaela-miroiu--voluntariatul-trebuie-invatat-in-primul-rand--in-comunitatile-de-enoriasi_36143.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=961
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes
http://www.ies.org.ro/info-stiri/vrs/IDstire/770/t/a-treia-conventie-anuala-a-platformei-im
http://theglobaljournal.net/group/top-100-ngos/
http://www.altreileasector.ro/ong-ist-de-profesie/
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Responsabilitatesociala.ro - Inscrieri la Gala Nationala a Voluntarilor, editia 2013  

Federatia VOLUM organizeaza cea de-a treia editie a Galei Nationale a Voluntarilor, singura competitie din Romania care 

premiaza voluntariatul din toate domeniile de activitate.  

Continuare... 

 

Șomaj / Ocupare 

Adevărul - Peste 12.500 de locuri de muncă disponibile prin reţeaua ANOFM 

La nivel naţional sunt vacante peste 12.500 de locuri de muncă, cele mai multe fiind înregistrate în Bucureşti şi în judeţele 

Cluj, Iaşi, Argeş, Dolj, Braşov, Timiş, Vaslui, Satu Mare şi Neamţ, potrivit Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă (ANOFM). 

 

 Continuare...

Persoane cu dizabilități 

Responsabilitatesociala.ro - Prima conferinta motivationala sustinuta de speakeri cu dizabilitati 

Fundatia Licinium, ONG care sustine integrarea persoanelor cu handicap, organizeaza prima conferinta sustinuta de 

speakeri cu dizabilitati, marti, 22 octombrie, la Sala Palatului. Evenimentul se adreseaza tuturor persoanelor interesate sa 

descopere o noua viziune asupra motivatiei si dezvoltarii personale.  

Continuare... 

 

POSDRU / Fonduri europene 

Agerpres - Eugen Teodorovici: Dacă se menține ritmul actual, în 2015 ar putea fi depășită o rată de absorbție de 80% 

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a declarat vineri, la Brașov, că s-ar putea ajunge la o rată de absorbție 

a fondurilor UE în actualul exercițiu financiar european de peste 80% până la finalul anului 2015, dacă va fi menținut ritmul 

actual de absorbție. 

Continuare... 

Agerpres - Eugen Teodorovici: Cei care lucrează în sistemul de fonduri europene trebuie să treacă printr-un proces de 

evaluare 

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a declarat vineri la Brașov, într-o conferință de presă, că cei care 

lucrează în sistemul de fonduri europene trebuie să treacă printr-un proces de evaluare. 

Continuare... 

http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/inscrieri-la-gala-nationala-a-voluntarilor-editia-2013.html
http://adevarul.ro/news/societate/peste-12500-locuri-munca-disponibile-reteaua-anofm-1_52612898c7b855ff564fdffa/index.html
http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/prima-conferinta-motivationala-sustinuta-de-speakeri-cu-dizabilitati.html
http://www1.agerpres.ro/agerpres/economie/2013/10/18/eugen-teodorovici-daca-se-mentine-ritmul-actual-in-2015-ar-putea-fi-depasita-o-rata-de-absorbtie-de-80--17-31-32
http://www1.agerpres.ro/agerpres/economie/2013/10/18/eugen-teodorovici-cei-care-lucreaza-in-sistemul-de-fonduri-europene-trebuie-sa-treaca-printr-un-proces-de-evaluare-16-28-25
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Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU NE - Stadiul procesului de evaluare 
 

Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU- Regiunea Nord-Est a publicat Situația procesului de evaluare și 

selecție a proiectelor după finalizarea etapei de verificare a conformității administrative, a eligibilității solicitantului şi 

partenerilor şi eligibilitatea proiectului (Faza A): 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU SV - Registrul Cererilor de Rambursare până la 17 octombrie 2013 
 

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

Sud-Vest Oltenia a publicat Registrul cererilor de rambursare la nivelul Regiunii Sud-Vest până la data de 17 octombrie 

2013. 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU SE - Registrul cererilor de rambursare până la data de 17 octombrie 2013 
 

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

Sud-Est a publicat Registrul cererilor de rambursare la nivelul OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est până la data de 

17.10.2013. 

Continuare...  

http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/2071-posdru
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/2066-posdru
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/2061-posdru

