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Economie / Incluziune socială 

ȘtiriONG.ro - Raportul primului an de implementare a Strategiei Guvernului Romaniei de Incluziune a Cetatenilor 

Romani apartinand Minoritatii Rome 2012-2020 

 

Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi, Fundatia Soros Romania, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile 

si Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate – SASTIPEN publica Raportul Societatii Civile de Monitorizare a primului an 

de implementare a Strategiei Guvernului Romaniei de Incluziune a Cetatenilor Romani apartinand Minoritatii Rome 2012-

2020 (Rapoartele de Monitorizare ale Societatii Civile privind implementarea Strategiei Nationale de Integrare a Romilor 

sunt disponibile AICI). 

Continuare... 

Responsabilitatesociala.ro - Rezultate Swimathon: Inotatorii au strans 94.000 de lei pentru proiecte comunitare  

Sambata, 6 iulie, Fundatia Comunitara Bucuresti si ARC Romania au organizat competitia caritabila de inot Swimathon 

Bucuresti . Evenimentul, care s-a desfasurat la Bazinul Olimpic din Complexul Sportiv Lia Manoliu, a reunit 138 de 

inotatori si peste 750 de spectatori.  

Continuare... 

 

Șomaj / Ocupare 

Ziarul de Iași - Ce trebuie să facă absolvenţii care vor indemnizaţie de şomaj 

 

Absolvenţii care doresc să beneficieze de indemnizaţie de şomaj trebuie să se înregistreze, în 60 de zile de la absolvire, 

la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă de care aparţin şi să facă dovada că nu au reuşit să se angajeze, informează 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 

Continuare... 

 

 

 

http://www.romadecade.org/egy-cikk.php?hir_id=9270
http://www.stiriong.ro/raportul-primului-an-de-implementare-a-s
http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/rezultate-swimathon-inotatorii-au-strans-94.000-de-lei-pentru-proiecte-comunitare.html
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/ce-trebuie-sa-faca-absolventii-care-vor-indemnizatie-de-somaj--15582.html
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Capital - Cum pot tinerii fără loc de muncă să evite să devină o generaţie pierdută 
 

Aproape 300 de milioane de tineri din întreaga lume nu au loc de muncă şi nici nu mai studiază, potrivit The Economist, în 

condiţiile în care în unele ţări rata şomajului în rândul tinerilor a depăşit 30%. Un studiu recent al Ernst & Young arată care 

este cheia pentru a susţine generaţia tânără astfel încât aceasta să nu devină o generaţie pierdută. 

Continuare... 

Dailybusiness - Antreprenoriatul, cheia ca tinerii fara job sa nu devina o generatie pierduta 

 

Antreprenorii si IMM-urile sunt motoare semnificative care genereaza locuri de munca si crestere economica. Conform 

raportului „Do SMEs create more and better jobs?”, angajatii IMM-urilor (cu mai putin de 250 de angajati) reprezinta, in 

medie, 2/3 din numarul de angajati din tarile G20. Aceste firme creeaza locuri de munca la o rata dubla comparativ cu 

companiile foarte mari si sunt mai dispuse sa angajeze persoane aflate in somaj.  

Continuare... 

Businessmagazin - Numărul şomerilor a scăzut în iunie cu 5.875. TOPUL judeţelor cu cei mai mulţi români fără 
loc de muncă 

Rata şomajului în iunie a fost de 4,96 la sută, cu 0,07 puncte procentuale mai mică decât cea din luna mai, fiind 
înregistraţi 438.110 şomeri, cu 5.875 mai puţini, informează, luni, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
(ANOFM). Potrivit ANOFM, rata şomajului înregistrat în luna iunie, de 4,96%, a fost mai mare cu 0,38 puncte procentuale 
faţă de aceeaşi perioadă din 2012. 

Continuare… 

 

POSDRU / Fonduri europene 

Fonduri-structurale.ro - Explicatia AM POSDRU privind prelungirea perioadei de depunere: "Au existat multe 

solicitari de la beneficiari in acest sens. Peste 20" 

Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale a transmis vineri, 5 iulie, o scrisoare publica de protest fata de prelungirea in 

ultimul moment a termenului limita de depunere a proiectelor in cadrul POSDRU, solicitand explicatii din partea AM . 

Directorul Cristian Ababei a justificat prelungirea prin faptul ca „au existat multe solicitari din partea diverselor entitati 

private si structuri de entitati de prelungire a termenului. 

Continuare... 

 

 

 

http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/cum-pot-tinerii-fara-loc-de-munca-sa-evite-sa-devina-o-generatie-pierduta-184038.html
http://www.dailybusiness.ro/stiri-cariere/antreprenoriatul-cheia-ca-tinerii-fara-job-sa-nu-devina-o-generatie-pierduta-91430/
javascript:;
javascript:;
http://www.businessmagazin.ro/actualitate/numarul-somerilor-a-scazut-in-iunie-cu-5-875-topul-judetelor-cu-cei-mai-multi-romani-fara-loc-de-munca-11109039
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13325
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Fonduri-structurale.ro - Surse de finantare pentru luna iulie 2013! 

A fost publicat Catalogul surselor de finantare – iulie 2013. Acesta cuprinde programele de finantare nerambursabila 

active finantate de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei. 

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - Beneficiarii POSDRU acuza prelungirea incorecta a termenului de depunere a proiectelor 

 

Coalitia ONG-uri pentru Fonduri Structurale a transmis vineri, 5 iulie o scrisoare publica de protest fata de prelungirea in 

ultimul moment a termenului limita de depunere a proiectelor in cadrul Programului "Dezvoltarea Resurselor Umane" 

(POS DRU) . Directorul General al Programului, Cristian Ababei, a declarat pentru EurActiv.ro ca au existat multe solicitari 

de la organizatii pentru prelungirea acestui termen, atat la Ministerul Muncii cat si la Ministerul Fondurilor Europene si prin 

urmare, in dimineata respectiva (1 iulie, n.r.) a fost decis de comun acord sa fie prelungit. "Nu cred ca am gresit cu nimic, 

este bine sa avem cat mai multe proiecte, sa avem de unde selecta proiecte bune", a spus Ababei. 

Continuare... 

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13327
http://www.stiriong.ro/beneficiarii-posdru-acuza-prelungirea-in

