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Revista presei – 9 aprilie 2013
Economie / Incluziune socială
Fonduri-structurale.ro - Noi granturi pentru ONG-uri vor fi lansate in cadrul Mecanismului Financiar al SEE
Pe data de 18 aprilie 2013 va fi lansat la Bucuresti Programul RO09 Fondul pentru ONG-uri, parte a Mecanismului
Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014. Avand un buget total de circa 30 de milioane de euro,
programul isi propune sprijinirea dezvoltarii societatii civile si consolidarea contributiei la justitia sociala, democratie si
dezvoltarea durabila prin finantarea de proiecte dezvoltate si implementate de ONG-uri.
Continuare...
Șomaj / Ocupare / Sărăcie
Mediafax - Bursa generală a locurilor de muncă, organizată de ANOFM în toată ţara
Bursa generală a locurilor de muncă va fi organizată la nivel naţional pe 19 aprilie, în Capitală anunţându-şi până acum
participarea 75 de agenţi economici, care au disponibile peste 2.000 de locuri de muncă, informează Agenţia Municipală
pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AMOFM) Bucureşti.
Continuare...
Adevărul - Peste 2.000 de locuri de muncă disponibile la Bursa generală a locurilor de muncă
Bursa generală a locurilor de muncă va avea loc pe 19 aprilie la Bucureşti. La eveniment şi-au anunţat participarea până
acum 75 de agenţi economici, care au disponibile peste 2.000 de locuri de muncă, informează Agenţia Municipală pentru
Ocuparea Forţei de Muncă (AMOFM) Bucureşti.
Continuare...
Adevărul - UPDATE Copiii şi săracii nu vor mai beneficia de consultaţii dentare gratuite. Fondurile, reduse de
Ministerul Sănătăţii
Categoriile defavorizate şi copiii nu vor mai beneficia de consultaţii gratuite la medicul stomatolog până la sfârşitul anului
2013, după ce Ministerul Sănătăţii a redus la aproape un sfert fondurile pentru asistenţa medicală stomatologică.
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Persoane de etnie romă
Hotnews - Ai dreptul sa spui ca nu inchiriezi casa unui tigan? Europarlamentarul Sebastian Bodu: Este dreptul
suveran al proprietarului de a decide / Presedintele Consiliului pentru Combaterea Discriminarilor: Anunturile de
gen 'Vand casa, exclus tigani!' sunt discriminatorii

"Este dreptul suveran al proprietarului de a decide cui inchiriaza, de a selecta chiriasul pe orice fel de criterii", sustine
europarlamentarul PDL Sebastian Bodu intr-o scrisoare deschisa adresata presedintelui Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarilor (CNCD).
Continuare...
Știri TVR - Romii s-au plâns la Bruxelles că autorităţile române nu se ocupă suficient de problemele lor
De ziua romilor, organizaţia Amnesty International a pus la cale o înscenare, prin care să arate, la Bruxelles, câteva
secvenţe din viaţa grea a romilor din mai multe ţări europene. Un reportaj de Magdalena Moreh.
Continuare...
Mediafax - Ambasadorul Harris, de Ziua Internaţională a Romilor: Copiii din Ferentari au potential
Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, Martin Harris, afirmă, într-un articol postat pe blogul său, cu ocazia Zilei
Internaţionale a Romilor, că speră în valorificarea potenţialului copiilor din Ferentari, care se confruntă cu dezavantajele
acestei zone de la periferia Capitalei.
Continuare...
Adevărul - Ziua Internaţională a Romilor sărbătorită cu depuneri de flori, dansuri şi expoziţii de fotografie.
Problemele etnicilor romani au rămas, însă, nerezolvate
În vreme ce la Chişinău Ziua Internaţională a Romilor a fost sărbătorită cu depuneri de flori la monumentul lui Ştefan cel
Mare şi cu expoziţii de fotografie, la Vulcăneşti, raionul Nisporeni, acolo unde se află una dintre cele mai mari comunităţi
din ţară ale acestei etnii, singura festivitate e la gimnaziul de la marginea satului. Vreo 30 de copii îmbrăcaţi în straie
ţigăneşti dansează pe muzica de acordeon a profesorului lor de istorie, tot de etnie romă.
Continuare...
Realitatea.NET - Romii, la MARŞUL RESPECTULUI: "Am vrut să atragem atenţia că existăm"
Aproximativ 50 de copii de etnie romă au participat, luni, la un marş al respectului pe străzile municipiului Botoşani,
acţiunea fiind organizată de Agenţia de Dezvoltare Comunitară "Inter-Activă" Botoşani, cu prilejul Zilei internaţionale a
romilor.
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Ziare.com - Geoana: Rromii sunt partenerii nostri pentru o Romanie scapata din lanturile saraciei
Fostul ministru de Externe Mircea Geoana afirma ca Romania pierde in fiecare an cate 1,1 miliarde de euro din cauza
neintegrarii rromilor in societate, completand ca rromii sunt partenerii "pentru o Romania scapata din lanturile saraciei".
Continuare…
ȘtiriONG.ro- Evenimente culturale in cadrul Saptamanii Romilor
Agentia de Dezvoltare Comunitara Impreuna si partenerii sai vor sarbatori Ziua (Inter)Nationala a Romilor, 8 aprilie, printro serie de evenimente – reunite sub numele de Saptamana Romilor – ale caror scop este sa aduca in atentia publica
diversitatea, mostenirea culturala si provocarile sociale ale principalei minoritati a Romaniei si Europei.
Continuare…
Gândul - Florin Cioabă, ales preşedinte al Organizaţiei Internaţionale a Romilor

Autointitulatul rege al romilor Florin Cioabă a fost ales, luni, preşedinte al Organizaţiei Internaţionale a Romilor cu 22 de
voturi "pentru", trei "împotrivă" şi trei abţineri, el având un contracandidat din Polonia, transmite corespondentul
MEDIAFAX.
Continuare...
Adevărul (Sibiu) - Florin Cioabă, autointitulatul rege al romilor de la Sibiu, a fost ales preşedinte al Uniunii
Internaţionale a Romilor
Florin Cioabă, autointitulatul rege al romilor de la Sibiu, a fost ales preşedinte al Internaţional Romani Union, în cadrul
primului congres al organizaţiei găzduit de România. Cioabă a avut un singur contracandidat în cursa pentru preşedinţia
organizaţiei, pe polonezul Roman Chojnaki. Florin Cioabă a obţinut, în cadrul alegerilor, 20 din cele 26 de voturi valabil
exprimate.
Continuare...
Adevărul (Focșani) - FOTO-VIDEO Petrecere pe cinste de Ziua Internaţională a Romilor
La Focşani, Ziua Internaţională a Romilor a fost un motiv de mare bucurie pentru această etnie. Chiar dacă este vacanţă,
elevi de etnie romă din mai multe localităţi ale judeţului, precum Slobozia Bradului, Tîmboieşti, Sihlea sau Homocea au
oferit un veritabil spectacol de tradiţii şi obiceiuri, aplaudat la scenă deschisă de spectatorii care au umplut până la refuz
sala.
Continuare...
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Adevăul (Cluj-Napoca) - Romii vor ca 8 aprilie să fie zi liberă prin lege aşa cum este 1 Decembrie. O iniţiativă de
la
Cluj
”Sunt romi care lucrează şi care ar vrea să sărbătorească această zi, dar nu pot fiindcă sunt la muncă. Vrem ca data de 8
aprilie să fie declarată zi liberă prin lege, aşa cum este 1 Decembrie. Suntem etnia din România cu cel mai mare număr
de locuitori“, afirmă preşedintele Partidei Romilor Pro Europa Cluj, Aurel Pascu.
Continuare...
Adevăul (Cluj-Napoca) - FOTO VIDEO Povestea bătrânului lăutar rom de pe Valea Someşului Mic
Clujenii au asistat luni dimineaţa, preţ de jumătate de oră, la un neaşteptat spectacol de muzică lăutărească în faţa Casei
de Cultură a Studenţilor. Formaţia „Lăutarii Ardealului“, care este alcătuită din 100 de muzicanţi, a marcat astfel Ziua
Internaţională a Romilor. Printre puţinii oameni din public, pe lângă ziarişti, s-a aflat şi un coşar despre care se spune că,
dacă-l atingi, aduce noroc.
Continuare...
Observator de Constanța - TSD a lansat un proiect pentru tinerii rromi
Organizaţia de Tineret a Partidului Social Democrat din România lansează astăzi, 8 aprilie, cu prilejul Zilei Internaţionale a
Rromilor, un amplu proiect de participare politică pentru tinerii rromi.
Continuare...

POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE
România Liberă - IPP: România, cea mai mică rată de absorbţie a fondurilor, cel mai mare nivel de corecţii
financiare
România are cea mai mică rată de absorbţie a fondurilor europene şi cel mai mare nivel al corecţiilor financiare, achiziţiile
publice fiind, din punct de vedere al greşelilor efectuate în utilizarea banilor, domeniul cel mai sensibil, potrivit Institutului
pentru Politici Publice (IPP), citat de Mediafax.
Continuare...
RFI - Conferinţă regională: Creşterea absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune
Ministerul Fondurilor Europene, prin Centrul de Informare pentru Instrumente Structurale, organizează la Pitești în 11
aprilie 2013 a patra conferinţă regională cu tema „Creşterea absorbţiei fondurilor structurale și de coeziune”.
Continuare...
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Mediafax - Costoiu: Plăţile prin POSDRU în 2013, peste 40% din totalul perioadei 2009-2012
Ministrul delegat Mihnea Costoiu a declarat, luni, că plăţile efectuate în 2013 prin proiectele POSDRU pe educaţie
reprezintă peste 40% din totalul perioadei 2009-2012, fiind validate sume în cuantum de 314 milioane lei, din 478 de
milioane pentru care s-au făcut cereri de rambursare.
Continuare...
Adevărul - Ministerul Educaţiei: 85% din cererile de rambursare restante din proiectele POSDRU au fost
soluţionate
În primul trimestru din 2013, valoarea plăţilor efectuate în proiectele POSDRU pe educaţie au crescut cu peste 40%
comparativ cu cifrele înregistrate în perioada 2009-2012, susţin oficialii Ministerului Educaţiei. Însă, rata de absorbţie a
fondurilor alocate României prin acest program abia a ajuns la aproape 13%, la finele lunii martie, în condiţiile în care în
2014 începe noua perioadă de programare.
Continuare...
Fonduri-structurale.ro - Activitatile desfasurate in vederea pregatirii accesarii fondurilor europene alocate
Romaniei in perioada 2014‐2020
In vederea elaborarii Acordului de Parteneriat si a Programelor Operationale, pentru urmatoarea perioada de programare
autoritatile romane trebuie sa formuleze viziunea strategica de dezvoltare a Romaniei pe termen mediu si lung, cel putin
pana in 2020, respectiv sa identifice obiectivele ce se urmaresc a fi atinse, precum si mijloacele necesare.
Continuare...
Fonduri-structurale.ro - POSDRU: Lista platilor efectuate in perioada 13-29 martie 2013
AM POSDRU a publicat in sectiunea „Plati catre beneficiari” lista platilor efectuate catre beneficiarii acestui program
operational in perioada 13 martie 2013 – 29 martie 2013.
Continuare...
Fonduri-structurale.ro - OI POSDRU MEN a publicat 9 ghiduri spre consultare!
OI POSDRU MEN a publicat, astazi, spre consultare schitele Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru:
Continuare...
Fonduri-ue.ro - POSDRU: Experți evaluatori pentru noile Cereri de Propuneri de Proiecte
Autoritatea de Management și Organismele Intermediare pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane vor lansa Cereri de Propuneri de Proiecte în cadrul următoarelor Axe Prioritare POSDRU:
Continuare...
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