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Economie / Incluziune socială 

Profitpentruoameni.ro - Mona Nicolici, Petrom: Antreprenoriatul social este o soluție pe termen lung, nu doar 

pentru că rezolvă problemele sociale ale comunităților, dar le ajută să se susțină singure pe viitor 

Petrom este una dintre cele mai active companii din România din punct de vedere al implicării sociale, aceasta susținând 

de peste șase ani proiecte sociale și de mediu, educație  și sănătate, urmărind în primul rând dezvoltarea pe termen lung 

a comunităților. La începutul acestui an, compania a lansat Fabricat în Țara lui Andrei, cea mai mare competiție de afaceri 

sociale din România, oferind o finanțare cu o valoare totală de 350.000 de euro proiectelor câștigătoare. Despre această 

inițiativă, despre antreprenoriat social și responsabilitate socială corporatistă, dar și despre planurile de viitor ale 

companiei, am discutat cu Mona Nicolici, Manager Relații Comunitare în cadrul Petrom. 

Continuare… 

Persoane de etnie romă 

Yahoo News - PROTEST. Romii își „construiesc” un sat în fața PE 

Mai mulți militanți din cadrul organizației Amnesty International vor organiza luni un protest în fața Parlamentului 

European, de Ziua Internațională a Romilor. Aceștia vor organiza un flashmob prin care vor improviza un sat de romi. Prin 

această manifestație, militanții vor să atragă atenția asupra discriminării cu care se confruntă comunitate romilor în 

Uniunea Europeană. 

 

Continuare… 
 

Craiova Forum - Doljul în programul pilot româno-francez de ţinut romii acasă 

 

Prefectul Marius Deca şi preşedintele CJ Dolj Ion Prioteasa s-au întâlnit azi cu Fabrice Basile, şeful Oficiului Francez de 

Imigrare şi Integrare din România. Reprezentanţii autorităţilor judeţene au discutat cu reprezentantul Franţei despre 

implementarea unui acord cadru româno-francez destinat ajutorării comunităţilor defavorizate din România în general şi a 

reprezentanţilor comunităţii rome în special. 

 

 Continuare...
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Monitorul de Cluj - Locuinţe sociale şi locuri de muncă pentru romii de la Pata Rât 
 

Trei proiecte cu fonduri europene, în valoare totală de aproximativ 13,7 milioane lei vor fi derulate de Primăria Cluj-

Napoca pentru îmbunătăţirea vieţii romilor de la Pata Rât. La Pata Rât vor fi realizate un centru de zi, 30 de locuinţe 

sociale şi un mini incubator de afaceri prin care vor fi create 10 locuri de muncă în domeniul compactării deşeurilor din 

hârtie sau plastic şi aluminiu. 

Continuare… 

 

Persoane cu dizabilități 

Realitatea.NET - Taxă pentru pensia de handicap. Cum l-a înşelat un fals director al DGASPC pe un pensionar 

 

Un bărbat dintr-o comună suceveană a reclamat la Poliţie că a fost înşelat cu 590 de lei de un fals director al DGASPC 

Suceava, care i-a spus că-l poate ajuta să obţină o pensie de handicap, pretinzând banii respectivi pentru a plăti o taxă. 

 

 Continuare...

 

Șomaj / Ocupare / Sărăcie 

Capital - Șomaj alarmant în rândul tinerilor sub 25 de ani din UE. România – cea mai pregnantă falie între generații 
 

Șomajul a atins cota alarmantă de 12% la nivelul Zonei Euro. În rândul tinerilor sub 25 de ani, situația este de aproape 

două ori mai gravă, ponderea celor în căutare de lucru fiind de 23,9%. România se află printre țările care au reușit să 

mențină acest fenomen în limite acceptabile la nivelul întregii populații, dar se confruntă cu mari probleme la nivelul 

tineretului. 

Continuare... 

Mediafax - Peste 7.800 de locuri de muncă vacante în perioada 4-10 aprilie: Unde sunt cele mai multe posturi 

disponibile 

Peste 7.800 de locuri de muncă sunt disponibile în perioada 4-10 aprilie, cele mai multe fiind în Capitală şi în judeţele 

Cluj, Iaşi, Arad, Hunedoara, Constanţa şi Sibiu, informează, joi, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

(ANOFM). 

Continuare... 

 

 

 

http://www.monitorulcj.ro/politica-administratie/22024-locuinte-sociale-si-locuri-de-munca-pentru-romii-de-la-pata-rat
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http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/somaj-alarmant-in-randul-tinerilor-sub-25-de-ani-din-ue-romania-cea-mai-pregnanta-falie-i.html
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POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE 

Hotnews - Ministerul Fondurilor Europene: Pana in luna iunie vor fi lansate toate apelurile pentru proiecte pe 

fondurile disponibile / Nu a fost discutata inca in Guvern arhitectura viitoarelor Programe Operationale 2014-

2020 

Toate Autoritatile de Management ale programelor operationale cu fonduri europene vor lansa, pana in luna iunie, 

apelurile de proiecte pe sumele care mai sunt disponibile in cadrul acestor programe, a declarat joi, 4 aprilie, Gabriel 

Onaca, secretar de stat in cadrul Ministerului Fondurilor Europene (MFE). Intrebat de HotNews.ro daca a fost stabilita 

arhitectura viitoarelor Programe Operationale, asa cum ar fi trebui conform calendarului publicat de Minister, acesta a 

spus ca subiectul nu a fost inca discutat in Guvern. 

Continuare... 

Radio România Actualități - Absorbţia fondurilor europene în România, "deloc îmbucurătoare" 

 

28 de milioane de euro ar trebui să atragă România în fiecare zi pentru a absorbi fondurile puse la dispoziţie de UE. Din 
păcate, rezultatele sunt mult sub aşteptări deşi toate guvernele de după 2007 au avut acest obiectiv în fruntea priorităţilor. 

Continuare… 

Fonduri-structurale.ro - Provocari pentru 2014-2020: Fie 8 regiuni de dezvoltare, fie imposibilitatea de a utiliza 

fondurile UE cel putin 1 an si jumatate 

Reprezentanta Comisiei Europene a organizat astazi, 4 aprilie 2013, dezbaterea cu titlul “Modele de crestere si 

competitivitate in Uniunea Europeana” care a avut in prim plan rolul instrumentelor politicii de coeziune la cresterea 

competitivitatii economice a Europei, facandu-se referire la provocarile Romaniei in viitoarea perioada financiara precum 

si la lectiile invatate atat din experienta Polonei si Irlandei, cat si din propria experienta. 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - OIR POSDRU Vest: Prelungire program de lucru 
 

Conducerea OIR POSDRU Vest publică decizia de prelungire a programului în perioada 3.04. – 19.04.2013 astfel: 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: Au fost publicate spre consultare publică schițele Ghidului Solicitantului Condiții 
Specifice pentru DMI 4.1 și DMI 4.2 
 

Organsimul Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, din cadrul Autorității 

Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, a publicat, spre consultare, schițele Ghidului Solicitantului - Condiții 

Specifice pentru DMI 4.1 Calitate în serviciile de ocupare – cerere de propuneri de tip strategic și DMI 4.2 Modernizarea 

Serviciului Public de Ocupare – cerere de propuneri de tip strategic. 

Continuare... 

http://economie.hotnews.ro/stiri-eurofonduri-14557145-ministerul-fondurilor-europene-pana-luna-iunie-vor-lansate-toate-apelurile-pentru-proiecte-fondurile-disponibile-nu-fost-discutata-inca-guvern-arhitectura-viitoarelor-programe-operationale-2014-2020.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+hotnews%2Fyvoq+%28Hotnews.ro%29
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