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Economie / Incluziune socială 

Altreileasector.ro - Întârzie fondurile structurale pentru economie socială 

Lansarea apelului de proiecte pentru domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale” (Axa  prioritară 6) 

întârzie şi, cel mai probabil, nu va fi lansat în luna septembrie, cum s-a promis. Deşi au anunţat oficial de două ori, în 

2013, lansarea apelului de proiecte pentru domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei 

sociale” (Axa  prioritară 6), oficialii AM POS DRU declară că este foarte probabil să nu se lanseze nici în luna septembrie. 

Continuare… 

Altreileasector.ro - Capcane pentru ONG-uri: fondurile structurale şi legea economiei sociale 

Legea economiei sociale nu va rezolva problemele sectorului neguvernamental românesc iar fondurile structurale 

împiedică dezvoltarea organizaţiilor – a declarat Ionuţ Sibian, directorul executiv al Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii 

Civile, într-un interviu acordat AlTreileaSector.ro. 

Continuare... 

Responsabilitatesociala.ro - Noua Lege a Voluntariatului a intrat in procedura parlamentara  

Proiectul de lege privind activitatea de voluntariat in Romania, initiat de deputatul PSD Mihai Sturzu, a intrat pe 19 

septembrie in procedura parlamentara. Documentul a fost semnat de peste 100 de membri ai Parlamentului, provenind 

din toate formatiunile politice.  

Continuare... 

Șomaj / Ocupare 

Dailybusiness.ro - Rata somajului a fost de 7,5% in al doilea trimestru 

 

Rata somajului a fost de 7,5% in al doilea trimestru din 2013, in timp ce rata de ocupare a populatiei in varsta de 20-64 ani 

a fost de 64,4%, conform datelor anuntate vineri de Institutul National de Statistica (INS). 

Continuare... 
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http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/noua-lege-a-voluntariatului-a-intrat-in-procedura-parlamentara.html
http://www.dailybusiness.ro/stiri-cariere/rata-somajului-a-fost-de-7-5-in-al-doilea-trimestru-93835/
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Economica.net - ANOFM va organiza 162 de programe de formare profesională, în octombrie 

 

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) va derula, în luna octombrie, 162 de programe de formare 

profesională pentru un număr de 3.229 de persoane, care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională 

gratuite, organizate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă și agenția municipiului București. 

Continuare... 

Economica.net - ANOFM: Peste 13.000 de locuri de muncă, la nivel naţional 

Numărul posturilor vacante, disponibile la nivel naţional prin intermediul agenţilor economici este, vineri, de 13.173, în 

creştere cu 3,18% faţă de ziua anterioară, arată datele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă /ANOFM/. 

Continuare... 

POSDRU / Fonduri europene 

Agerpres - Eugen Teodorovici: Nivelul de absorbție a fondurilor europene trebuie să crească la 50 la sută 

România trebuie să crească nivelul de absorbție a fondurilor europene astfel încât, în cel mai scurt timp, acesta să ajungă 

la 50 la sută, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, joi, la Giurgiu, în cadrul unei întâlniri cu primarii 

din județ privind constituirea și rolul Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (ADI). 

Continuare... 

Business24.ro - Teodorovici pregateste formarea expertilor in achizitii publice 

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a anuntat ca in urmatoarele zile va fi lansat un proiect, impreuna cu 

Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP) in baza caruia persoanele care se ocupa de achizitii publice vor trebui 

sa urmeze cursuri de pregatire, urmate de examene. 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU SV - Registrul Cererilor de Rambursare până la 19 septembrie 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 Oltenia până la data de 19 

septembrie 2013. 
 

Continuare…  
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Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU Sud-Est - Registrul cererilor de rambursare la 19 septembrie 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 la data de 19.09.2013. 

 

Continuare… 

 
Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU SV - Registrul Cererilor de Rambursare până la 17 septembrie 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 Oltenia până la data de 

17.09.2013. 

 

Continuare… 
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