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Despre finanțările europene pentru Capital Uman, la Primăria
Oradea

Joi, 20 Noiembrie 2014, Ora 10:56

Pentru a spprijini inițativele și parteneriatele locale și județene care au ca obiectiv accesarea
fondurilor europene dedicate dezvoltării resurselor umane, respectiv incluziunii sociale a
grupurilor defavorizate, marți (25 noiembrie), sala mare a Primăriei Oradea va găzdui o
sesiune de informare pe tema fondurilor europene din perioada 2014 – 2020, „vedeta” fiind
Programul Operațional Capital Uman. […]
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După EBOLA, a apărut CIUMA! Moartea Neagră
poate UCIDE în 24 de ore!

O femeie a murit de ciumă pe 11 noiembrie într-un cartier din
Antananarivo, capitala Madagascarului. Un alt caz se află
sub observație. În forma sa pneumonică, ciuma se
răspândește cu mare rapiditate și poate ucide în doar 24 de
ore de la infectare.
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Geoană: Ponta să prezinte la PSD ce miniştri va
remania

Senatorul PSD Mircea Geoană consideră că premierul Victor Ponta trebuie să anunţe în
şedinţa de joi a conducerii formaţiunii social-democrate ce miniştri doreşte să înlocuiască,
scrie Agerpres.
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Klaus Iohannis va face o vizită în Republica Moldova

Preşedintele ales al României, Klaus Iohannis, va face o vizită în Republica Moldova, vineri.
Informaţia a fost confirmată şi de staff-ul politicianului.
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Iohannis s-a întâlnit cu însărcinatul cu afaceri al ambasadei SUA care i-a
transmis felicitările Guvernului american

Preşedintele ales, Klaus Iohannis, a avut marţi o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri al
Ambasadei SUA la Bucureşti, Dean Thompson, care i-a transmis felicitări din partea
Guvernului american pentru alegerea sa în funcţia de şef al statului, informează un comunicat
al PNL, citat de Agerpres.
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DECAPITĂRILE sunt o SUPER-AFACERE pentru ISIS!

ISIS, cel mai bogat grup terorist din istoria lumii, și cu cele mai diversificate surse de venituri,
a încasat în 2013 până la 45 de milioane de dolari din răscumpărări.

Marti, 25 Noiembrie 2014, Vizualizari: 64

 

http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/iohannis-s-a-intalnit-cu-insarcinatul-cu-afaceri-al-ambasadei-sua-care-i-a-transmis-felicitarile-guvernului-american-3175855.html
http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/decapitarile-sunt-o-super-afacere-pentru-isis-3175856.html

	Despre finanțările europene pentru Capital Uman, la Primăria Oradea
	După EBOLA, a apărut CIUMA! Moartea Neagră poate UCIDE în 24 de ore!
	Geoană: Ponta să prezinte la PSD ce miniştri va remania
	Klaus Iohannis va face o vizită în Republica Moldova
	Iohannis s-a întâlnit cu însărcinatul cu afaceri al ambasadei SUA care i-a transmis felicitările Guvernului american
	DECAPITĂRILE sunt o SUPER-AFACERE pentru ISIS!


