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Economie / Incluziune Socială
Profitpentruoameni.ro - Formarea de resurse specializate pentru dezvoltarea economiei sociale în comunitățile de
romi
Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), in colaborare cu Guvernul Romaniei - Departamentul pentru Relatii
Interetnice (DRI), Alianta Civica a Romilor din Romania (ACRR) si Fundatia Centrul pentru Analiza si Dezvoltare
Institutionala (CADI Eleutheria) va invita la cursul gratuit ”Formarea de resurse specializate pentru dezvoltare economiei
sociale in comunitatile de romi”.
Continuare...
ȘtiriONG.ro - Ministerul Fondurilor Europene a publicat prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020.
Cum regasim economia sociala in viitoarele programe operationale?
Ministerul Fondurilor Europene supune consultarii publice acest document care stabileste modalitatea in care vor fi
concentrate investitiile din Fondurile Europene Structurale si de Investitii pentru a promova competitivitatea, convergenta
si cooperarea, in vederea incurajarii obtinerii unei dezvoltari inteligente, bazate pe crestere economica si incluziune
sociala.
Continuare...
ȘtiriONG.ro - Comisia Europeana va sustine in viitoarea perioada de programare 2014-2020 incluziunea sociala si
combaterea saraciei
Comisia Europeana va sustine in viitoarea perioada de programare 2014-2020 incluziunea sociala si combaterea saraciei
si, ca atare, se asteapta ca Romania sa propuna in urmatoarele zile un acord de parteneriat revizuit si sa se orienteze
spre persoanele cel mai grav afectate de saracie si excluziune sociala, a declarat, miercuri, reprezentantul CE Philippe
Hatt.
Continuare...
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Responsabilitatesociala.ro - Competitie europeana pentru antreprenori sociali in domeniul persoanelor cu
dizabilitati
Fundatia ONCE, liderul Retelei Europene pentru Responsabilitate Sociala Corporativa si Dizabilitate (CSR+D), a anuntat
recent organizarea primului program european de premii adresat antreprenorilor sociali sau antreprenorilor cu dizabilitati.
Programul este derulat cu sustinerea Comisiei Europene.
Continuare...
ȘtiriONG.ro - Conferinta Active Citizens of Europe
Activezi in organizatii care desfasoara activitati cu voluntari? Promovezi voluntariatul si cetatenia activa? Esti interesat sa
capeti o perspectiva internationala, alaturi de organizatii din acelasi domeniu din Europa?
Daca raspunsul este “da” la intrebarile de mai sus, inscrie-te la Conferinta internatioanala “Active Citizens of Europe” care
va avea loc intre 16 si 18 octombrie in Bucuresti.
Continuare...
Șomaj / Ocupare
Adevărul - Peste 11.000 de locuri de muncă vacante la nivel naţional. Cele mai multe sunt pentru persoanele cu
studii medii
Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li s-au pus la dispoziţie peste 11.000 de joburi la nivel naţional, prin
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). Cele mai multe dintre acestea sunt disponibile pentru cei
cu studii medii, profesionale şi pentru lucrătorii necalificaţi.
Continuare...
Deșteptarea - A crescut rata somajului
Daca in august rândurile somerilor inregistrati oficial s-au mai rarit, in luna septembrie s-a inregistrat o crestere a
numarului lor. Astfel, la 30 septembrie 2013, in baza de date a Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca
(AJOFM) se aflau 14.121 persoane care isi cautau de lucru, fata de 14.011, câte au fost in evidenta acestei institutii, la 31
august.
Continuare...
Persoane de etnie romă
Economica.net - CE şi CoE au lansat un program european pentru integrarea romilor, Romact, vizând cinci ţări
Comisia Europeană (CE) şi Consiliul Europei (CoE) au lansat luni un program în valoare de 700.000 de euro menit să
favorizeze accesul minorităţii rome la locuinţe, educaţie, sănătate şi locuri de muncă în cinci ţări, relatează AFP.
Continuare...
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POSDRU / Fonduri europene
RFI - Fondurile europene la raport
Situaţia fondurilor europene este prezentată marţi în Parlament. La solicitarea grupului parlamentar al PDL va avea loc o
şedinţă a Camerei Deputaţilor, la care vor fi prezenţi atât premierul Victor Ponta, cât şi ministrul Fondurilor Europene,
Eugen Teodorovici.

Continuare...
Fonduri-structurale.ro - Instructiunea privind implementarea mecanismului decontarii cererilor de plata pe
POSDRU, publicata spre consultare!
AM POSDRU a publicat, astazi, spre consultare draftul de Instructiune pentru implementarea mecanismului decontarii
cererilor de plata conform prevederilor OUG 84/2013. Instructiunea se refera la aplicarea mecanismului atat de catre
beneficiarii publici, cat si de beneficiarii privati.
Continuare...
Fonduri-ue.ro (Actualizare) POSDRU: Instrucțiune privind mecanismul Cererilor de Plată, spre consultare
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU) a
publicat spre consultare publică draftul Instrucțiunii privind mecanismul Cererilor de plată stabilit în baza prevederilor OUG
84/2013.
Continuare...
Fonduri-structurale.ro - Surse de finantare pentru luna octombrie 2013!
A fost publicat Catalogul surselor de finantare – octombrie 2013. Acesta cuprinde programele de finantare nerambursabila
active finantate de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei.
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