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Economie / Incluziune socială 

Capital.ro - Munca de voluntar în străinătate, plătită cu 1.000 de euro pe lună 
 

Tot mai multe organizaţii internaţionale umanitare lansează oferte de voluntariat pentru români, cu salarii de circa 1.000 

de euro pe lună, însă condiiţiile de muncă nu sunt pentru oricine. 

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - Deschiderea procedurii falimentului fata de un ONG 

 

PIPEREA & ASOCIATII a acordat asistenta juridica unei asociatii constituite in temeiul OG nr. 26/2000 pentru 

deschiderea voluntara a procedurii insolventei in forma simplificata. In urma sustinerilor avocatilor, Tribunalul Bucuresti, 

Sectia a VII-a Civila, a admis cererea si a deschis procedura simplificata a falimentului fata de acest ONG. 

Continuare... 

Șomaj / Ocupare 

Digi24.ro - Rata şomajului în Uniunea Europeană a scăzut cu 0,1 la sută în luna iunie 
 

În contrast cu creşterea semnificativă a şomajului în România, la 7,6 la sută, ultimele cifre arată că acesta a înregistrat o 

uşoară scădere în spaţiul Uniunii Europene, prima în ultimii doi ani şi jumătate. Optimiştii văd în scăderea şomajului o 

redresare a economiei. Pesimiştii atrag atenţia că cifrele sunt nesemnificative şi că nu au afectat recordul de 12,1 la sută 

înregistrat în ultimele patru luni. 
 

Continuare… 

 

 

http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/munca-de-voluntar-in-strainatate-platita-cu-1000-de-euro-pe-luna-185823.html
http://www.stiriong.ro/legislatie/legislatie-ong/deschiderea-procedurii-falimentului-fata
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/Presedintele+atacuri+la+USL+nu+are+incredere+in+guvern
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/Europa/Rata+somajului+in+Uniunea+Europeana+a+scazut+cu+0+1+la+suta+in+l
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Economica.net - Mariana Câmpeanu: Rata şomajului a început să scadă în august 

 

Rata şomajului a început să scadă în luna august, în condiţiile în care 1.000 de absolvenţi au fost deja încadraţi, a arătat 

luni seară, la Antena 3, ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu 

Continuare... 

Deșteptarea (Bacău) - “FII ACTIV!”, UN PROIECT DE CONSILIERE PENTRU ȘOMERI, INIȚIAT DE PRIMĂRIA 

BACĂU 
 

Primăria Bacău a demarat un proiect de informare și consiliere profesională pentru șomerii din oraș. Acesta se intitulează 

“Fii Activ!” și are ca obiectiv general reducerea șomajului în municipiul Bacău prin dezvoltarea și implementarea măsurilor 

active de ocupare. 

Continuare... 

POSDRU / Fonduri europene 

Fonduri-structurale.ro - AM POSDRU a publicat astazi un nou Corrigendum la Ghidul Conditii Specifice pe DMI 

6.2! 

AM POSDRU si OIR POSDRU Bucuresti-Ilfov au publicat Corrigendum nr. 2 la Conditiile specifice pentru cererea de 

propuneri de proiecte nr. 165 - DMI 6.2 Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. 

Continuare...  

 

http://www.economica.net/mariana-campeanu-rata-somajului-a-inceput-sa-scada-in-august_60380.html
http://www.ziaruldebacau.ro/2013/08/27/fii-activ-un-proiect-de-consiliere-pentru-someri-initiat-de-primaria-bacau.html
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13597

