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Economie / Incluziune socială 

Incomemagazine.ro - CAP Gurbanesti: Unde mai gaseşti gustul roşiilor de pe vremuri? 

Observând cu uimire efectul roşiilor din grădina lor de lânga Bucureşti asupra prietenilor, o familie formata dintr-un fost 

corporatist şi o pictoriţă a decis să producă şi să vânda roşii ce păstrează "gustul de pe vremuri". 

Continuare... 

Digi24 - Cum se înființează o organizație neguvernamentală 

 

Oricine îşi poate înfiinţa o organizaţie neguvernamentală. Este un drept garantat de Constituţia României. Totuşi, sunt 

destule etape birocratice pe care trebuie să le parcurgeţi, aşa că e bine să cunoaşteţi bine procedura. 
 

Continuare... 

Șomaj / Ocupare 

Adevărul - Avem mai mulţi şomeri decât au estimat autorităţile la începutul anului. La rectificarea bugetară vor fi 

majorate cheltuielile pentru aceştia 

 

Cheltuielile cu asistenţa socială acoperite din bugetul pentru şomaj vor fi majorate cu 60 milioane lei. Astfel, vor fi achitate 

indemnizaţiilor de şomaj către un număr mediu anual de 158.000 şomeri, faţă de un număr mediu anual de 149.000 

şomeri avuţi în vedere la începutul anului, când a fost elaborat bugetul. 

 

 Continuare...

Altreileasector.ro - Cum facem infografice pentru un ONG? 

Un infografic are de 30 de ori mai multe şanse să fie citit. În martie 2012, #infographic a fost folosit pe Twitter de 56.765 

ori, iar 40% dintre oameni răspund mai bine la informaţiile vizuale. Infograficele sunt reprezentări grafice care urmăresc să 

transmită informaţii sau date complexe într-un mod vizual, pentru o înţelegere uşoară şi rapidă, folosind metafore şi 

asocieri de imagini. Easel.ly, Infogr.am şi Piktochart.com sunt doar trei dintre platformele care oferă şi modele de 

infografice. 

Continuare… 

http://incomemagazine.ro/articole/unde-mai-gasesti-gustul-rosiilor-de-pe-vremuri
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Social/Cum+se+infiinteaza+o+organizatie+non-guvernamentala
http://adevarul.ro/news/societate/cheltuieli-1_51f7739cc7b855ff56882835/index.html
http://www.easel.ly/
http://infogr.am/
http://piktochart.com/
http://www.altreileasector.ro/cum-facem-infografice-pentru-un-ong/
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POSDRU / Fonduri europene 

România-actualități.ro - "Măsuri drastice" de combatere a infracţiunilor cu fonduri UE 

 

Autorităţile bulgare propun măsuri drastice, între care amenzi de până de până la 500.000 de euro, în încercarea de a 
combate actele de corupţie cu fonduri europene. Încercând să răspundă oamenilor care participă a 47-a zi la protestele 
antiguvernamentale, Ministerul Justiţiei a propus noi măsuri de combatere a corupţiei. 

Continuare… 

Hotnews - Scandalul proiectelor POSDRU: Ministerul Educatiei anunta ca prelungeste termenul pentru 

depunerea ofertelor pana luni, 5 august 

 

"Pentru a nu mai plana niciun fel de suspiciuni, am decis sa prelungim termenul pentru depunerea de oferte", a anuntat 
ministrul delegat pentru invatamant superior, Mihnea Costoiu, referitor la cele 51 de proiecte in valoare de aproximativ 
100 de milioane de euro, anuntate de minister saptamana trecuta si cu termen limita de depunere a ofertelor doua zile 
mai tarziu. "Astazi se va decide perioada pentru care va fi prelungit acest termen: o saptamana, doua saptamani", a 
continuat Costoiu.  

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - POSDRU: Intrebari si raspunsuri cu privire la Ghidul Solicitantului pe DMI 6.2. 

OI POSDRU Bucuresti-Ilfov a publicat “Lista cu intrebari si raspunsuri corespondente DMI 6.2 CPP 165 - Imbunatatirea 
accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”. Aceasta contine raspunsurile intrebarile care au fost 
adresate de catre potentiali beneficiari. 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU SE a publicat Registrul Cererilor de Rambursare la 30 Iulie 2013 
 
Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (OIR POSDRU) 
Sud-Est a publicat Registrul cererilor de rambursare până la data de 30 iulie 2013, conform Instrucțiunii AM POSDRU 
nr.67. 
 

Continuare… 

 

 

http://www.romania-actualitati.ro/masuri-drastice-de-combatere-a-infractiunilor-cu-fonduri-ue-52494
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-15284966-scandalul-proiectelor-posdru-ministerul-educatiei-anunta-prelungeste-termenul-pentru-depunerea-ofertelor.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+hotnews%2Fyvoq+%28Hotnews.ro%29
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13458
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1776-posdru

