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Economie / Incluziune socială
Deșteptarea (Bacău) - Dispute pe “Legea Voluntariatului”
Noua Lege a Voluntariatului, care se afla in faza de proiect si este dezbatura de societatea civila si reprezentantii Ministerului
Tineretului si Sportului va ajunge, curând, in Parlament. Principalele modificari ale Legii 195/2001vizeaza obligativitatea contractului
de voluntariat si recunoasterea acestuia ca experienta profesionala.
Continuare...
Șomaj / Ocupare
Ziarul de Bacău - TINERII RROMII ȘI PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI, AJUTATE SĂ-ȘI GĂSEASCĂ UN LOC DE MUNCĂ
Facilitatea se va realiza prin două proiecte finanțate din Fondul Social European – Programul POSDRU, “Egalitate de șanse a
grupurilor vulnerabile pentru accesul la educație și pe piața muncii” și “SUPORT – Susținerea incluziunii sociale a Grupurilor
Vulnerabile în Regiunea Nord-Est”, obținute de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bacău.
Beneficiarii vor fi tineri proveniți din sistemul de protecție socială care împlinesc 18 ani și trebuie să părăsească sistemul, dar și
persoane de etnie rromă și persoane cu dizabilități.
Continuare...
POSDRU / Fonduri europene
Fonduri-structurale.ro - Beneficiarii POSDRU vor putea depune cereri de rambursare intermediara si dupa finalizarea perioadei de
implementare a proiectului!
AM POSDRU a publicat astazi, 22 august 2013, Instructiunea nr. 77 privind regimul si modul de procesare al unor cereri de
rambursare aferente proiectelor finantate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Continuare...
Fonduri-structurale.ro - Firmele renunta la proiectele cu fonduri europene pentru ca primesc rambursari cu intarziere
Romania a primit intr-o luna, fonduri europene cat in primele sase luni din an. Dar banii vin cu intarziere, timp in care firmele care ii
asteptau au acumulat datorii la banci, pentru ca multe au facut credite. In agricultura sunt cele mai multe proiecte in analiza si prea
putini angajati la stat care le pot evalua. Asa ca nu va fi de mirare faptul ca o parte din banii europeni alocati anul acesta ar putea fi
pierduti, sunt de parere consultantii.
Continuare...
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