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Economie / Incluziune socială
Radio România Actualități - Strategie pentru combaterea sărăciei
Executivul pregăteşte o strategie pentru combaterea sărăciei pentru exerciţiul bugetar 2014-2020, a declarat astăzi
secretarul de stat în Ministerul Muncii, Codrin Scutaru. El a precizat că măsurile vor viza persoanele defavorizate şi fără
posibilităţi de intergrare în societate.
Continuare…
Altreileasector.ro - Responsabilitatea socială neguvernamentală
„Până de curând, ONG-urile de la noi nu şi-au pus niciodată problema că ar trebui să aibă acelaşi comportament ca unele
corporaţii. S-au considerat cumva de tabăra cealaltă. Nu s-au considerat generatoare de impact. Noi, organizaţiile
neguvernamentale, ar trebui să fim un model pentru mediul de afaceri în ceea ce priveşte responsabilitatea socială”,
afirmă Cristiana Bobârnac, vicepreşedintele Reper21.
Continuare...

Șomaj / Ocupare
Business24.ro - Antreprenoriatul, singura arma impotriva somajului – Studiu
Una dintre solutiile cele mai valoroase pentru scaderea ratei somajului este dezvoltarea antreprenoriatului, spun
specialistii de la Ernst & Young, care adauga ca antreprenoriatul vine cu doua surse de scadere a somajului.
Continuare...
Economica.net - OMM: 15% din tinerii români sunt 'prea educaţi' faţă de cerinţele pieţei muncii
În România, 15% dintre tineri sunt 'prea' educaţi comparativ cu cererea pieţei, iar această rată este mai mare decât în
Marea Britanie şi Germania, potrivit datelor Organizaţiei Mondiale a Muncii (OMM), citate într-un comunicat EY.
Continuare...
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Economica.net - Aproape 9.000 de locuri de muncă, disponibile la nivel naţional
Aproape 9.000 de locuri de muncă sunt disponibile, la nivel naţional, cele mai multe fiind în Capitală şi în judeţele Cluj,
Timiş, Iaşi, Argeş, Bistriţa-Năsăud şi Braşov, informează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).
Continuare...
POSDRU / Fonduri europene
Capital - Proiectele cu finanţări europene intră într-o perioadă critică
“Finanţarea europeană intră într-o perioadă dificilă, întrucât în vara şi în toamna acestui an se închid numeroase proiecte
care au fost implementate sub umbrela programelor operaţionale 2007- 2013. Cele mai mari dificultăți constatate în
prezent la proiectele cărora le asigurăm contabilitatea sau auditul sunt legate de faptul că unii beneficiari nu au reuşit să
aducă în totalitate cofinanţarea la care s-au angajat, iar în alte cazuri au existat probleme privind rambursările de
prefinanțări neconsumate", afirmă Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit Contabilitate, unul dintre liderii pieţei de
profil.
Continuare...
Dailybusiness.ro - Ghid cu solutii si bune practici pentru beneficiarii de fonduri europene
La initiativa Ministerului Fondurilor Europene a fost realizat si publicat Ghidul privind principalele riscuri identificate in
domeniul achizitiilor publice si recomandarile Comisiei Europene ce trebuie urmate de Autoritatile de Management si
Organismele Intermediare in procesul de verificare a procedurilor de achizitii publice.
Continuare...
Business24.ro - Au luat fonduri europene si s-au inecat ca tiganii la mal
Finantarea europeana intra intr-o perioada dificila, pentru ca pana la sfarsitul lui noiembrie anul acesta se vor inchide
foarte multe proiecte implementate sub umbrela programelor operationale 2007-2013, atrag atentia specialistii de la R&M
Audit Contabilitate, lider in solutii fiscale.
Continuare…
Fonduri-structurale.ro - UPDATE: AM POSDRU a publicat din nou spre consultare Manualul Beneficiarului!
AM POSDRU a anuntat ca observatiile cu privire la Manualul Beneficiarului, publicat spre consultare pentru a doua oara
pe 1 august 2013, pot fi transmise pana in data de 14.08.2013 pe adresa manual_beneficiar@fseromania.ro.
Continuare...
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Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU SE - Registrul Cererilor de Rambursare actualizat la data de 8 august 2013
Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (OIR POSDRU)
Sud-Est a publicat Registrul cererilor de rambursare până la data de 8 august 2013, conform Instrucțiunii AM POSDRU
nr.67.
Continuare...
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