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Economie / Incluziune socială 

Profitpentruoameni.ro - CONFERINŢA REGIONALĂ “Economia socială, o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi” 

Vineri, 26 iulie 2013, a avut loc, la Bucureşti, CONFERINŢA REGIONALĂ “Economia socială, o şansă pentru persoanele 

cu dizabilităţi”, în cadrul proiectului “Reţeaua de Economie Socială, o premisă pentru integrarea persoanelor 

cu dizabilităţi pe piaţa muncii”. Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE) –Investeste în oameni!, 

prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013; Axa prioritară: 6 – 

“Promovarea incluziunii sociale”; Domeniul major de intervenţie: 6.1 – “Dezvoltarea economiei sociale”.  Conferinţa s-a 

desfăşurat în incinta Cinema Patria, sala Caffe 3D, B-dul Magheru, nr. 12-14, sect. 1, Bucureşti. 

Continuare... 

Șomaj / Ocupare 

Digi24 - Mariana Câmpeanu: Şomajul în rândul tinerilor se îndreaptă către cota de alarmă. Ministrul Muncii oferă 

soluţii din 2014 
 

Şomajul în rândul tinerilor ar putea ajunge la pragul de alarmă: 25%. Declaraţia vine de la ministrul Muncii, Mariana 

Câmpeanu, care spune că motivul acestei rate record a şomajului ar putea fi numărul mare de absolvenţi de liceu care nu 

au promovat examenul de Bacalaureat şi, ca atare, au cerut intrarea în şomaj. 18.000 de tineri s-au înregistrat luna 

aceasta ca şomeri. 

Continuare... 

Economica.net - Câmpeanu: Multe persoane preferă să stea în şomaj o perioadă maximă decât să accepte un loc 

de muncă 

 

Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a declarat, vineri, la Bursa locurilor de muncă organizată în judeţul Hunedoara, că 

"foarte multe persoane preferă să rămână în şomaj o perioadă maximă de timp decât să accepte, nu să caute, un loc de 

muncă". 

Continuare... 

http://profitpentruoameni.ro/stiri/conferinta-regionala-economia-sociala-o-sansa-pentru-persoanele-cu-dizabilitati/
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Social/Mariana+Campeanu+Somajul+tinerilor+cota+alarma
http://www.economica.net/campeanu-multe-persoane-prefera-sa-stea-in-somaj-o-perioada-maxima-decat-sa-accepte-un-loc-de-munca_58219.html
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Persoane de etnie romă 

Altreileasector.ro - Meşteşugarii romi: între discriminare şi tradiţie 

Căldărar. Rudar. Argintar. Sitar sau ceaunar. Sunt doar câteva dintre meseriile care nu există în Codul Ocupaţiilor din 

România, dar se practică în multe judeţe ale ţării, de către meşteşugarii romi. Există puţine date statistice clare referitoare 

la numărul de meşteşugari romi şi, cu atât mai puţin, date despre fiecare meserie sau regiunile în care încă se practică. 

Continuare… 

POSDRU / Fonduri europene 

Economica.net - Teodorovici: Acordul de Parteneriat care va fi trimis la Bruxelles în toamnă va fi de bună calitate 

Acordul de Parteneriat care urmează să fie trimis la Bruxelles în toamnă va fi "un document de bună calitate", a declarat, 

joi seară, la Digi24, ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, precizând şi că Master Plan-ul pe Transporturi va fi 

gata "în următoarele luni". 

Continuare… 

Fonduri-structurale.ro - Ministerul Fondurilor Europene a initiat o consultare privind simplificarea procedurilor de 

achizitii realizate de beneficiarii privati 

Ministerul Fondurilor Europene a publicat ieri, spre consultare, un ordin pentru abrogarea Ordinului 1050/2012privind 

aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, 

obiectivul „Convergenta”. 

Continuare… 

Fonduri-structurale.ro - POSDRU: Termenul de depunere pe cererile de proiecte pe Axele 1 si 2, prelungit pana pe 

14 august 2013! 

AM POSDRU, OI POSDRU MEN si OI POSDRU CNDIPT au publicat astazi Corrigendumul nr. 3 la Ghidurile Solicitantului 

Conditii Specifice aferente cererilor de propuneri de proiecte nr. 153 - 164. 

Continuare… 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: Prelungirea termenului de depunere pentru CPP 153 – 164 până la data de 14.08.2013 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU), OI 

POSDRU MEN şi OI POSDRU CNDIPT au publicat Corrigendum nr. 3 pentru Cererile de Propuneri de Proiecte nr. 153 – 

164. 

Conform acestuia, termenul limită pentru transmiterea electronică a cererilor de finanțare în cadrul Cererilor de Propuneri 

de Proiecte nr. 153 – 164, se prelungeste până la data de 14.08.2013, ora 16.00. 

 

Continuare… 

http://www.altreileasector.ro/mestesugarii-romi-intre-discriminare-si-traditie/
http://www.economica.net/teodorovici-acordul-de-parteneriat-care-va-fi-trimis-la-bruxelles-in-toamna-va-fi-de-buna-calitate_58231.html
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13433
http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files/Stiri/00013444/ewf5r_corrigendum_nr_3.pdf
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13444
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1765-posdru

