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Șomaj / Ocupare 

Adevărul - ANOFM: Peste 43.000 de absolvenţi, majoritatea de liceu, s-au înscris ca şomeri în iunie şi iulie 

 

Peste 43.000 de absolvenţi s-au înregistrat în ultimele două luni ca şomeri, 35.728 dintre ei fiind absolvenţi de învăţământ 

liceal sau post-liceal, informează ANOFM. Asta în condiţiile în care şomajul a atins cel mai înalt nivel din ultimii trei ani, iar 

autorităţile au luat decizia de a majora cheltuielile cu asistenţa socială acoperite din buget. Mai precis, în momentul acesta 

sunt mai mulţi şomeri decât s-a estimat la începutul anului. 

 

 Continuare...

ȘtiriONG.ro - Conferinta de inchidere a Campaniei pe Ocupare 

 

Centrul de Incluziune Sociala pentru Persoanele de Etnie Roma – Centru a organizat in data de 1 august 2013 cu ocazia 

finalizarii Campaniei pe Ocupare, o Conferinta cu scopul de a pune in discutie posibile solutii la problemele identificate in 

ceea ce priveste accesul persoanelor de etnie roma pe piata muncii si corelatia existenta intre nivelul de educatie si sansa 

de a dobandi statutul de angajat. 

Continuare... 

POSDRU / Fonduri europene 

Businessmagazin.ro - Teodorovici: Proiectele cu fonduri europene "peste care s-a aşternut praful" au fost 
deblocate 

Experţii puşi la dispoziţia Autorităţii de Management a Programului Operaţional pentru Creşterea Competitivităţii 
Economice (POS CCE) au început să evalueze cele aproape 4.700 de proiecte depuse şi să verifice cererile de 
rambursare de fonduri europene depuse de beneficiari. 

Continuare… 

Business24.ro - Noi fonduri europene pentru combaterea somajului 

O noua axa a fost deschisa pentru depunerea proiectelor pe Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane (POSDRU). Prin aceasta linie de finantare Comisia Europeana pune la bataie 40 de milioane de euro, iar 
perioada de depunere este 1-16 august.  Beneficiarii pot depune dosare pe Axa Prioritara 6 "Promovarea incluziunii 
sociale", Domeniul Majoritar 6.2 "Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii".  

Continuare… 
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Fonduri-structurale.ro - Teodorovici: Banii datorati beneficiarilor trebuie sa fie platiti in cel mai scurt timp 

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a avut ieri, o intalnire de lucru cu sefii Autoritatilor de Management ale 
celor sapte Programe Operationale. Discutiile au vizat implementarea Programelor Operationale, tintele asumate de 
Autoritatile de Management pentru a fi atinse in acest an, respectiv identificarea de noi solutii pentru accelerarea 
absorbtiei fondurilor europene. 

Continuare… 

Fonduri-structurale.ro - AM POSDRU a publicat din nou spre consultare Manualul Beneficiarului! 

Pe 16 iulie a fost publicata pe www.fseromania.ro spre consultare versiunea revizuita a Manualului Beneficiarului 
POSDRU, a doua zi fiind retrasa de pe site fara precizari privind motivele care au dus la aceasta modificare.  Ieri, AM 
POSDRU a publicat din nou spre consultare Manualul, fara a comunica o data limita pentru transmiterea observatiilor.  

Continuare… 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU SV - Registrul Cererilor de Rambursare la 1 august 2013 

 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (OIR POSDRU) 
Sud-Vest Oltenia a publicat Registrul cererilor de rambursare până la data de 1 august 2013, conform Instrucțiunii AM 
POSDRU nr.67. 

Continuare… 
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