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Economie / Incluziune socială
Mediafax - Serviciile sociale acordate de fundaţii, asociaţii şi culte vor fi subvenţionate de la bugetul de stat
Asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute de lege - furnizori privaţi de servicii sociale fără scop lucrativ - urmează să
primească subvenţii de la bugetul de stat sau bugetele locale pentru serviciile sociale prestate în comunităţile rurale şi în
localităţile având până la 10.000 de locuitori.
Continuare...
Persoane de etnie romă
Adevărul (Craiova) - FOTO Patru dintre interlopii care au pus la cale „drumul sclavilor”, reţinuţi pentru 24 de ore.
Suspecţii au dus ilegal 600 de romi la cerşit în S.U.A şi Canada
Filip Serdaru, Dumitru Chiciu, Ovidu Chiciu şi Radulian zis Graţian, au primit ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore, iar
astăzi vor fi prezentaţi la Tribunalul Dolj cu propunerea de arestare preventivă. Procurorii DIICOT Craiova au emis şi două
mandate de arestare în lipsă.
Continuare...
Șomaj / sărăcie
Mediafax - Şomajul în UE continuă să crească. Peste 26 de milioane de oameni fără loc de muncă în ianuarie
Situaţia socială şi a ocupării în UE a rămas critică în al patrulea trimestru din 2012, numărul locurilor de muncă fiind în
scădere la nivel global, iar rata şomajului, în creştere, arată Comisia Europeană, potrivit căreia numărul celor fără o slujbă
a urcat la 26,2 milioane în ianuarie 2013.
Continuare...
POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE
Dailybusiness.ro - Autoritatile de Management au platit 715 mil. lei catre beneficiarii de fonduri europene
Beneficiarii de fonduri europene incaseaza in aceasta luna banii pe cererile de rambursare restante ca urmare a
schimbarilor impuse in sistem de Ministerul Fondurilor Europene. Sumele achitate in aceasta perioada au fost asigurate
dintr-un imprumut de 1,2 miliarde de lei contractat de la Trezorerie la inceputul lunii martie. imprumutul a fost aprobat de
Guvernul Romaniei prin Hotararea 73/2013.
Continuare...

Asociaţia Alternative Sociale

Universitatea “Alexandru Ioan
Cuza”Iași

Academia de Studii Economice
București

Programul Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare România

Modelul Economiei Sociale în România - POSDRU/69/6.1/S/33490
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 INVESTESTE IN OAMENI!

Business24.ro - Reforma ministrului Teodorovici: Mai putine programe operationale, mai putine autoritati
Ministrul Afacerilor Europene, Eugen Teodorovici a anuntat intentia de a reforma intregul sistem al fondurilor europene.
Strategia sa este diametral opusa celei propuse de fostul ministru Leonard Orban. "Vom discuta in sedinta de Guvern de
maine (miercuri, n.r.) cate organisme intermediare si cate programe operationale vom avea pentru exercitiul 2014-2020.
Acum avem cate sapte din fiecare, dar vrem sa reducem numarul acestora, a spus Teodorovici la o conferinta despre
IMM-uri.

Continuare...
Mediafax - CONFERINŢA MEDIAFAX - Teodorovici: Guvernul vrea să reducă numărul organismelor intermediare
şi a programelor operaţionale
Guvernul vrea să reducă numărul organismelor intermediare şi a programelor operaţionale, pentru simplificarea
procedurilor de accesare şi implementare a fondurilor europene în exerciţiul 2014-2020, a declarat Eugen Teodorovici,
ministrul Fondurilor Europene, la conferinţa Mediafax talks about SMEs.
Continuare...
Mediafax - Teodorovici: Posturile în Ministerul Fondurilor Europene vor fi reduse de la 304 la aproximativ 200
Posturile în Ministerul Fondurilor Europene vor fi reduse de la 304 la aproximativ 200, a anunţat, marţi, la Senat, ministrul
Eugen Teodorovici. "Va fi un concurs pentru toţi cei care vor intra în această anvelopă, concurs transparent, în condiţii
legale. Ţin foarte mult să fie o structură suplă şi eficientă", a precizat acesta.
Continuare...
Fonduri-structurale.ro - Conform MFEur, pe POSDRU ar urma sa se lanseze 19 apeluri de proiecte in acest an!
Pe POSDRU ar urma sa se lanseze 19 linii de finantare in acest an. Conform calendarului orientativ publicat pe site-ul
oficial al Ministerului Fondurilor Europene pe acest program operational, pentru 2013, sunt anuntate urmatoarele apeluri
de proiecte:
Continuare...
Fonduri-structurale.ro - Viitorul fondurilor structurale? Contributie in natura pentru asigurarea cofinantarii
proiectelor
Prezent la conferinta „Mediafax Talks about SMEs” organizata astazi, 26 martie 2013, de Mediafax cu sprijinul Structural
Consulting™ Group – www.fonduri-structurale.ro – www.proiecte-structurale.ro, ministrul Fondurilor Europene, Eugen
Teodorovici, a prezentat noi informatii atat privind pregatirea viitoarei perioade de programare 2014-2020, cat si despre
incheierea actualului exercitiu financiar.
Continuare...
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Capital - Eugen Teodorovici: «Pentru perioada 2014-2020 vom fi mult mai bine pregătiți»
Ministrul fondurilor europene şi-a luat angajamentul să recupereze o parte din banii alocaţi României până în 2013, având
în vedere gradul scăzut de absorbţie. Miza rămâne totuşi pentru următoarea perioadă, iar lucrurile trebuie pregătite de pe
acum.
Continuare…
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