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Economie / Incluziune socială 

Altreileasector.ro - Reportaj: Sacoșele de pânză fac viața mai bună 

În februarie, Atelierul de pânză al Viitor Plus s-a mutat într-o casă gri din zona Mihai Bravu, cu gard de ciment și poartă de 

metal. În prima cameră din dreapta, patru doamne începuseră Ziua Porților Deschise a Atelierului la tot atâtea mașini de 

cusut îngropate în mormane de materiale de pânză. Tăiau și coseau de zor saci din pânză pentru coșurile de iută. Lucrau 

la prima lor comandă din acest an și prezența vizitatorilor nu le deranja ritmul de lucru. Era oricum o zi dedicată vizitelor și 

erau pregătite să stea de vorbă. 

Continuare... 

Șomaj / Ocupare / Sărăcie 

Adevărul - Peste 60.000 de oameni au vizitat târgul virtual de joburi „Angajatori de Top” 

 

Târgul virtual de joburi „Angajatori de Top”, care a început miercuri pe portalul de cariere hipo.ro, a depăşit 60.000 de 

vizitatori online în primele două zile. Peste 3.000 de locuri de muncă sunt disponibile în cadrul târgului, atât în Bucureşti 

cât şi în alte oraşe ale ţării. 

 

 Continuare...

POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE 

Fonduri-structurale.ro - Echipa www.fonduri-structurale.ro a transmis catre AM POSDRU o serie de propuneri pe 

Instructiunea 69 

Echipa Structural Consulting™ Group – www.fonduri-structurale.ro – www.proiecte-structurale.ro continua demersul de a 

oferi sugestii si propuneri de imbunatatire a documentelor emise AM POSDRU, de aceasta data expertii elaborand si 

transmitand, ieri, o serie de observatii asupra textului Instructiunii nr. 69 publicate spre consultare pe 23 aprilie 2013.  

Continuare... 

 

 

 

http://www.altreileasector.ro/reportaj-sacosele-de-panza-fac-viata-mai-buna/
http://adevarul.ro/news/societate/peste-60000-oameni-vizitattargul-virtual-joburi-angajatori-top-1_517a49f5053c7dd83f4b533a/index.html
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.proiecte-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12916
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Agerpres - Victor Ponta nu crede că se va atinge o absorbţie de 50% a fondurilor UE până la finele anului 
 
Premierul Victor Ponta a declarat, joi, că nu i se pare fezabil dezideratul atingerii unui prag de 50% al absorbţiei fondurilor 

europene, până la finele anului, totuşi a adăugat că apreciază optimismul ministrului fondurilor europene, Eugen 

Teodorovici, pe care îl preferă pesimismului lui Leonard Orban. 

Continuare... 

Agerpres - Eugen Teodorovici: Astăzi au intrat în ţară 73 de milioane de euro pentru POSDRU 
 

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, că România a primit în cursul zilei 73 de milioane de 

euro pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, iar la începutul lunii mai ar urma să mai 

sosească două tranşe aferente POS Mediu şi Programului Operaţional Regional. 

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - POSDRU: Ordin și Notificare privind modificările contractuale aferente rambursării 
cheltuielilor 
 

Direcția Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

(DG AMPOSDRU) a publicat Ordinul 725/24.04.2013 și Notificarea AMPOSDRU/OIPOSDRU privind modificările 

contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor care se află în implementare finanțate prin 

POSDRU 2007 – 2013. 

Continuare... 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/politic/item/191983-Victor-Ponta-nu-crede-ca-se-va-atinge-o-absorbtie-de-50-a-fondurilor-UE-pana-la-finele-anului.html
http://www.agerpres.ro/media/index.php/economic/item/192302-Eugen-Teodorovici-Astazi-au-intrat-in-tara-73-de-milioane-de-euro-pentru-POSDRU.html
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1408-posdru

