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Economie / Incluziune socială 

Yahoo News - Cele mai multe primării din mediul rural nu au asistenți sociali 

Serviciul de asistenţă socială din România este la pământ, iar cele mai multe probleme sunt în mediul rural. Pe lângă 

faptul că nu sunt suficienţi angajaţi, dintre cei care există nu au toţi studii de specialitate. La acestea se adaugă şi lipsa 

banilor.  

Continuare... 

 

 Șomaj / Ocupare

Gazeta de Sud (Craiova) - Craiova: Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi 

 

Vineri, între orele 9-13, va avea loc Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi organizată de Agenţia Judeţeană pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă Dolj (SJOFM) cu sprijinul conducerii Casei de Cultură a Studenţilor din Craiova. 

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi, se va desfasura la sediul Casei de Cultura a Studentilor Craiova din strada 

Eugeniu Carada, nr.10. 

Continuare... 

Adevărul - Angajaţi ai ONG-urilor din Alba calificaţi în ocupaţia de „Pedagog social“ 

 

Reorientarea profesională şi specializarea prin cursuri de calificare-recalificare, derulate prin proiecte cu finanţare 

europeană, rămân variante pentru angajaţi în păstrarea unui loc de muncă şi urcarea pe scara profesională. 

 

 Continuare...

Persoane de etnie romă 

Comunicatedepresa.ro - Romani CRISS si partenerii sai au sprijinit 500 de copii romi sa merga la scoala 

"Cluburile de sprijin educational Chave Zurale" 
 

 

Proiectul „Cluburile de sprijin educational Chave Zurale” a fost implementat pe parcursul a 3 ani. Un proiect frumos, 

complex si ambitios, ca scop, tipuri si varietate de activitati. 1100 de persoane au beneficiat de activitatile proiectului fiind 

http://ro.stiri.yahoo.com/cele-mai-multe-prim%C4%83rii-din-mediul-rural-nu-040220251.html
http://www.digi24.ro/
http://www.digi24.ro/
http://www.gds.ro/Economie/2013-09-05/Craiova%3A+Bursa+locurilor+de+munca+pentru+absolventi
http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/angajati-ong-urilor-alba-calificati-ocupatia-pedagog-social-1_52281f2ec7b855ff5649fb2a/index.html
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implicate la nivel local, regional si national, in 11 judete si municipiul Bucuresti. 500 de copii romi din 11 judete si 

Bucuresti au primit sprijin educational comprehensiv pentru a preveni abandonul scolar si a recupera decalajul fata de 

ceilalti copii. 

 

 Continuare... 

 

POSDRU / Fonduri europene 

Business24.ro - Alerta! S-a prabusit absorbtia fondurilor europene. Teodorovici da vina pe concediul Comisiei 

Europene 

Dupa ce autoritatile s-au "laudat" cu rambursari record de la Comisia Europeana in luna iulie, de peste 700 de milioane de 

euro, luna trecuta valoarea a scazut la 195 de milioane de euro. Doar trei programe au adus bani in tara. Transporturile 

au "parcat" la zero lei. Explicatia Ministerului Fondurilor Europene: a fost Comisia Europeana in concediu toata luna.  

Continuare... 

Business24.ro - Vom trimite cereri de rambursare pentru fonduri POSDRU in valoare de un miliard de lei 

Executivul ar urma sa trimita saptamana viitoare Comisiei Europene cereri de rambursare in valoare de un miliard de lei in 

cadrul Programului Operational Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), a declarat joi premierul Victor 

Ponta. 

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - Guvernul Romaniei a aprobat un nou imprumut pentru achitarea facturilor catre 

beneficiarii de fonduri UE 

Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de miercuri, 4 septembrie a.c., un nou imprumut de la Trezoreria Statului pentru a 

pune la dispozitia Autoritatilor de Management ale programelor operationale resursele necesare pentru plata 

beneficiarilor de fonduri europene. 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU SE - Registrul Cererilor de Rambursare pentru Regiunea Sud-Est, până la 
5 septembrie 2013 
 

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

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

05.09.2013. 

Continuare... 

http://www.comunicatedepresa.ro/romani-criss4/romani-criss-si-partenerii-sai-au-sprijinit-500-de-copii-romi-sa-merga-la-scoala-cluburile-de-sprijin-educational-chave-zurale/
http://www.business24.ro/fonduri-europene/absorbtie-fonduri-europene/alerta-s-a-prabusit-absorbtia-fondurilor-europene-teodorovici-da-vina-pe-concediul-comisiei-europene-1534959
http://www.business24.ro/victor-ponta/
http://www.business24.ro/victor-ponta/
http://www.business24.ro/victor-ponta/prim-ministru/vom-trimite-cereri-de-rambursare-pentru-fonduri-posdru-in-valoare-de-un-miliard-de-lei-1534972
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13658
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1912-posdru

