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Economie / Incluziune socială
Altreileasector.ro - Soros se retrage din România, după investiţii de 200 de milioane de dolari
Miliardarul american de origine maghiară George Soros (foto), 82 de ani, cu o avere estimată de 19,2 miliarde de dolari,
va înceta să mai finanţeze fundaţia din România începând cu anul viitor. Înfiinţată în 1990, Fundaţia Soros România a
beneficiat, până acum, de investiţii directe de peste 200 de milioane de dolari din partea lui George Soros.
Continuare...
Responsabilitatesociala.ro - Avon ofera finantari in valoare de 100.000 de dolari pentru proiecte sociale si de
sanatate
Avon Cosmetics Romania a anuntat lansarea unui nou program de finantare, prin care va sustine proiecte de interventie
impotriva cancerului la san sau a violentei domestice. Acesta se adreseaza ONG-urilor, autoritatilor locale si institutiilor
publice din Romania care activeaza in domeniul sanatatii sau a serviciilor sociale.
Continuare...
Business24 - EDITORIAL Peter Barta. Multi antreprenori romani nu sunt constienti de oportunitatile care exista
pentru finantare
Intr-un raport publicat recent de Fundatia Post-Privatizare s-a evidentiat tendinta descrescatoare a investitiilor straine
directe si reticenta bancilor de a acorda credite institutiilor mici si mijlocii. Acestea au fost in ultimii ani principalele directii
pe care le-au abordat antreprenorii romani in vederea obtinerii fondurilor necesare pentru demararea activitatii.
Continuare...
Șomaj / Ocupare
Adevărul - Aproape 9.000 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional
Aproape 9.000 de locuri de muncă sunt disponibile, la nivel naţional, în următoarea săptămână, cele mai multe fiind în
Capitală şi în judeţele Cluj, Iaşi, Timiş, Sibiu, Argeş, Braşov, Prahova şi Hunedoara, informează reprezentanţii Agenţiei
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).
Continuare...
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POSDRU / Fonduri europene
Fonduri-structurale.ro - POSDRU: Instructiuni si raspunsuri privind introducerea cererii de finantare in cadrul
ActionWeb
AMPOSDRU a publicat instructiuni privind completarea cererii de finantare in cadrul aplicatiei Actionweb, avand in vedere
solicitarile/intrebarile/situatiile problematice transmise catre unitatea de Helpdesk.

Continuare...
Fonduri-structurale.ro - Teodorovici : Guvernul Romaniei a aprobat un nou imprumut pentru plata facturilor catre
beneficiarii de fonduri europene
Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de astazi, 4 iulie, un nou imprumut de la Trezoreria Statului pentru a pune la
dispozitia Autoritatilor de Management ale programelor operationale resursele necesare pentru plata facturilor catre
beneficiarii de fonduri europene.
Continuare...
Fonduri-structurale.ro - POSDRU: Evenimente de informare pentru beneficiarii Axelor 1 si 2
Organismul Intermediar Ministerul Educatiei Nationale (OI MEN), impreuna cu Organismul Intermediar Centrul National de
Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic (OI CNDIPT) organizeaza, la sediul Spatiului Public European, Strada
Vasile Lascar nr.31, Sector 2, Bucuresti, in zilele de 08.07.2013 si 12.07.2013 evenimente de informare cu privire la
oportunitatile de finantare lansate in cadrul Cererilor de Propuneri de Proiecte 153-164.
Continuare...
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