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Economie / Incluziune socială 

ȘtiriONG.ro - Conferinta finala a proiectului RES - “Reteaua de Economie Sociala, o premisa pentru integrarea 

persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii” 

Persoanele cu dizabilitati pot sa munceasca? Ar putea acesti oameni sa traiasca la fel ca toti ceilalti cetateni europeni, 

simtindu-se utili in fiecare zi si bucurandu-se de realizarile lor profesionale? Proiectul "Reteaua de Economie Sociala, o 

premisa pentru integrarea persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii", cofinantat din Fondul Social European (FSE) - 

Investeste in oameni!, prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013; 

Axa prioritara: 6 – "Promovarea incluziunii sociale"; Domeniul major de interventie: 6.1 – "Dezvoltarea economiei sociale" 

si-a propus sa demonstreze ca acest lucru este posibil. 

Continuare... 

Șomaj / Ocupare 

Deșteptarea (Bacău) - Ajutorul de somaj, colacul de salvare al tinerilor 

Aproape 2.000 de absolventi s-au inscris la somaj. Desi primesc o indemnizatie de numai 250 lei, se bucura de ea. Multi 

nu au nicio speranta ca vor gasi de lucru in meseria lor. Vor, totusi, sa se recalifice.  

Continuare... 

Administratie.ro - Primăria municipiului Bacău a lansat proiectul "Fii activ" destinat şomerilor tineri 

 

Proiectul "Fii activ", având ca obiectiv general "reducerea şomajului în Bacău prin dezvoltarea şi implementarea măsurilor 

active de ocupare a locurilor de muncă prin acţiuni preventive şi corective", a fost iniţiat de Primăria municipiului.  

Continuare... 

POSDRU / Fonduri europene 

Hotnews - 5 intrebari de bun simt pentru ministrul fondurilor europene 

Situatia fondurilor europene pentru urmatoarea perioada devine din ce in ce mai ingrijoratoare, dupa ce negocierile cu 

Comisia privind aprobarea documentelor strategice au esuat de doua ori in acest an. 

Continuare... 

 

http://www.stiriong.ro/ong/economie-sociala/conferinta-finala-a-proiectului-res-a
http://www.desteptarea.ro/ajutorul-de-somaj-colacul-de-salvare-al-tinerilor/
http://www.administratie.ro/articol.php?id=44482
http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-15511331-5-intrebari-bun-simt-pentru-ministrul-fondurilor-europene.htm
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Fonduri-ue.ro - Guvernul României a aprobat un nou împrumut pentru achitarea facturilor către beneficiarii de 

fonduri UE 

Guvernul României a aprobat în şedinţa de miercuri, 4 septembrie a.c., un nou împrumut de la Trezoreria Statului pentru 

a pune la dispoziţia Autorităţilor de Management ale programelor operaţionale resursele necesare pentru plata 

beneficiarilor de fonduri europene. 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU SV - Registrul Cererilor de Rambursare până la 3 septembrie 2013 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (OIR POSDRU) 

Sud-Vest a publicat Registrul cererilor de rambursare la nivelul OIRPOSDRU Regiunea Sud-Vest până la data de 

03.09.2013. 

Continuare... 

http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri/1905-imprumut-pentru-achitarea-facturilor-catre-beneficiari-is
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1903-posdru

