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Economie / Incluziune socială 

Profitpentruoameni.ro - EUSef - sub aceasta denumire vom intalni de azi fondurile europene de antreprenoriat 

social 

 

In data de 25 aprilie 2013 s-a publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Regulamentul UE privind fondurile europene 

de antreprenoriat social. Documentul poate fi accesat integral aici. Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului 

European si al Consiliului privind fondurile europene de antreprenoriat social a fost adoptat in 17 aprilie 2013, in aceasi zi 

cu un Regulamentul privind fondurile europene cu capital de risc. 

Continuare... 

Ies.org.ro - Actori cheie ai economiei sociale si rolul lor in dezvoltarea Regiunii Sud Muntenia 

 

Institutul de Economie Sociala a organizat joi, 25 aprilie 2013, la Pitesti, dezbaterea regionala de economie sociala „Actori 

cheie ai economiei sociale si rolul lor in dezvoltarea Regiunii Sud Muntenia”. 

Continuare... 

Persoane cu dizabilități 

Granturi.ro - Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilitati 

Parlamentul European ofera stagii platite pentru persoanele cu dizabilitati. Aceste stagii se adreseaza atat absolventilor 

de studii superioare, cat si celor care au calificari sub acest nivel. Programul ofera stagii platite de 5 luni pentru 

persoanele cu dizabilitati si se desfasoara in paralel cu alte optiuni de stagiu si vizite de studiu la Secretariatul 

Parlamentului European. 

Continuare... 

Persoane de etnie romă 

Adevărul - FOTO Cum au speriat Parisul minorii romi 

 

Reporterii publicaţiei „Paris Match” i-au urmărit îndeaproape pe minorii de etnie romă prin Paris. În spatele unor imagini de 

copii obraznici, dar nevinovaţi şi naivi, se ascund hoţi agresivi, imprevizibili, incontrolabili şi abili. Jurnaliştii francezi au 

reuşit să surprindă imagini cu ei în plină acţiune. 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2013%3A115%3ASOM%3ARO%3AHTML
http://profitpentruoameni.ro/stiri/fonduri-europene-eusef-sub-aceasta-denumire-vom-intalni-de-azi-fondurile-europene-de-antreprenoriat-social/
http://www.ies.org.ro/info-stiri/vrs/IDstire/623/t/actori-cheie-ai-economiei-sociale-si-rol
http://www.granturi.ro/finantari/persoane-fizice/practica-profesionala/stagii-la-parlamentul-european-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-17724.html
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 Continuare...

Șomaj / Ocupare / Șomaj 

Digi24.ro – 70.000 de slujbe sezoniere. Firmele preferă angajații temporari datorită costurilor reduse 
 

Cei care sunt în căutarea unui loc de muncă pot opta pentru un job sezonier de Paşte. 70.000 de locuri de muncă 

temporare sunt valabile în această perioadă. Fenomenul se explică în primul rând prin creșterea cererii în unele segmente 

de piață, în perioada sărbătorilor pascale. Astfel, pentru a putea onora comenzile, patronii sunt nevoiți să apeleze la 

personal suplimentar. 
 

Continuare... 

România Liberă – Pierderea locurilor de muncă, principala problemă a României după aderarea la UE - sondaj 

Aproape 60 la sută dintre români susţin că aderarea la Uniunea Europeană le-a adus o schimbare a vieţii în rău, iar 

principala problemă este pierderea locurilor de muncă, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat de Centrul Internaţional 

Antidrog şi pentru Drepturile Omului (CIADO) România, scrie Mediafax. 

Continuare... 

România Liberă - Rata şomajului se menţine la 6,7%, MARTIE 2013 

Rata şomajului a stagnat în luna martie 2013 la 6,7%, la acelaşi nivel la care s-a situat şi în februarie, potrivit datelor 

publicate, marţi, de Institutul Naţional de Statistică, citat de Agerpres. Şomajul se află în scădere cu 0,6 puncte 

procentuale faţă de nivelul înregistrat în luna martie 2012. 

Continuare... 

POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE 

Fonduri-structurale.ro - AM POSDRU a crescut din nou termenul maxim in care se poate depunere cererea de 

rambursare finala! 

AM POSDRU a publicat, ieri, Ordinul Ministrului Muncii nr. 725 din 24.04.2013 de modificare a ordinului nr. 

3484/19.12.2012 pentru aprobarea modificarilor contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuate in cadrul 

proiectelor care se afla in implementare finantate prin POSDRU. 

Continuare... 

http://adevarul.ro/international/europa/cum-speriat-parisul-minorii-romi-1_517e938c053c7dd83f5b7f17/index.html
http://beta.digi24.ro/Stiri/Digi24/Economie/Stiri/70+000+de+slujbe+sezoniere+Firmele+prefera+angajatii+temporari+
http://www.mediafax.ro/
http://www.romanialibera.ro/bani-afaceri/economie/pierderea-locurilor-de-munca-principala-problema-a-romaniei-dupa-aderarea-la-ue-sondaj-300636.html
http://www.agerpres.ro/media/
http://www.romanialibera.ro/bani-afaceri/angajari/rata-somajului-se-mentine-la-6-7-martie-2013-300720.html
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12930

