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Șomaj / Ocupare / Sărăcie 

Radio România Actualități - Accesul tinerilor la piaţa muncii, pe agenda liderilor europeni 

 

Preşedintele Franţei, Francois Hollande, susţine ofensiva în vederea angajării de urgenţă a tinerilor în Europa şi dă 

asigurări că va acţiona în această direcţie împreună cu Angela Merkel, cancelarul german care este aşteptată joi la Paris.  

Continuare... 

 

Persoane de etnie romă 

Mediafax - Conferinţa "Cities of Tomorrow" - Cătălin Cherecheş: Baia Mare va fi un exemplu pentru România şi 

Europa de integrare a romilor 

Primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheş, a declarat marţi, la conferinţa "Cities of Tomorow", că oraşul pe care îl 

administrează va deveni un exemplu pentru România şi pentru Europa în ceea ce priveşte integrarea romilor, în ciuda 

criticilor de care a avut parte din acest punct de vedere. 

Continuare... 

Profesioniștiromi.ro - TUTORAT ȘI BURSE pentru liceenii și absolvenții de liceu romi 

Liceenii și absolvenții de liceu romi se pot înscrie până miercuri, 5 mai 2013, în cadrul Programului de Dezvoltare 

Personală Profesioniști romi în domeniul medical.   

Continuare... 

 

Persoane cu dizabilități 

Ziarul de Iași - Asistență gratuită pentru persoanele cu autism din Iași 

 

Persoanele cu autism din județul Iași și familiile acestora pot beneficia de asistență de specialitate, gratuită, în cadrul 

Centrului de consiliere și asistență pentru persoane cu autism – Iași. 

Continuare... 

http://www.romania-actualitati.ro/accesul-tinerilor-la-piata-muncii-pe-agenda-liderilor-europeni-50886
http://www.mediafax.ro/social/conferinta-cities-of-tomorrow-catalin-chereches-baia-mare-va-fi-un-exemplu-pentru-romania-si-europa-de-integrare-a-romilor-10907250
http://www.profesionistiromi.ro/proiect/200_de_locuri_disponibile/200_de_locuri_disponibile_pentru_elevii_romi_din_ultimul_an_de_liceu.html
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/asistenta-gratuita-pentru-persoanele-cu-autism-din-ia-i--10808.html
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POSDRU / Fonduri europene 

Fonduri-structurale.ro - 2014-2020: Vor fi modificate regulile de acordare a ajutoarelor de stat 

Comisia Europeana continua lucrarile pentru reforma in domeniul ajutoarelor de stat pentru a stabili un nou cadru legal 

care sa guverneze ajutoarele de stat in perioada 2014-2020. Noul regulament cadru, care influenteaza si progresul privind 

alte regulamente, urmeaza sa fie supus discutiilor la inceputul lunii iunie 2013. 

Continuare... 

http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13078

