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Economie / Incluziune socială 

Profitpentruoameni.ro - Invitatie seminar IES: “Economia sociala si serviciile sociale in Romania”, 3 iulie 2013 

Institutul de Economie Sociala din cadrul Fundatiei pentru Dezvoltarea Societatii Civile organizeaza miercuri, 3 iulie 2013 

la Bucuresti Seminarul „Economia sociala si serviciile sociale in Romania”. Acesta va avea loc cu incepere de la ora 09:30 

la Sala de reuniuni a IES (Bd. Nerva Traian, Nr. 21, Sect. 3, Bucuresti). 

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - “Actionam responsabil! - Reteaua sociala RSC” premiaza initiativele de responsabilitate sociala 

 

Ai o idee de proiect in domeniul protectiei mediului, implicarii si dezvoltarii comunitatii sau promovarii responsabilitatii 

sociale in companii? Inscrie-te in competitia initiativelor de responsabilitate sociala cu premii in valoare de peste 10.000 lei 

fiecare proiect. Consulta regulamentul concursului AICI. 

Continuare... 

Altreileasector.ro - Crowdfunding în România 

Bursa Binelui, We are here, Pot si Eu, Crestem Idei, MindFruit.ro și Multifinantare.ro sunt platforme românești de 

crowdfunding. Dacă strângi bani pentru a finanța un proiect, aici poți găsi instrumentele de care ai nevoie. 

Continuare... 

 

Șomaj / Ocupare 

Hotnews - In mai, aveam 720.000 de someri. Rata somajului anuntata de INS: 7,5%.Din totalul celor care au urmat 

o forma de instruire, somerii au reprezentat doar 1,3% 

 

Luna mai a adus o crestere a numarului de someri cu circa 8000 de persoanem rata somajului in forma ajustata sezonier 

fiind estimata la 7,5%, au transmis luni oficialii Institutului National de Statistica. Pe total anul 2012, rata somajului a fost 

de 7,0%. Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani), estimat pentru luna mai din anul curent este de 720.000 persoane.   

Continuare... 

http://profitpentruoameni.ro/stiri/invitatie-seminar-ies-economia-sociala-si-serviciile-sociale-in-romania-3-iulie-2013/
http://www.actionamresponsabil.ro/wp-content/uploads/2013/06/Regulament_concurs_national_actionam_responsabil1.pdf
http://www.stiriong.ro/donatori/granturi/aactionam-responsabil-reteaua-soci
https://bursabinelui.ro/BursaBinelui/Home/Home
http://www.we-are-here.ro/
http://www.potsieu.ro/
http://crestemidei.ro/en
http://mindfruit.ro/proiecte
http://multifinantare.ro/
http://www.altreileasector.ro/crowdfunding-in-romania/
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-15103037-mai-aveam-720-000-someri-rata-somajului-anuntata-ins-7-5-din-totalul-celor-care-urmat-forma-instruire-somerii-reprezentat-doar-1-3.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+hotnews%2Fyvoq+%28Hotnews.ro%29
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Mediax - Băsescu: România va avea 400 milioane euro fonduri UE în 2014-2015 pentru reducerea şomajului 

tinerilor 

Preşedintele Traian Băsescu a declarat, vineri, că României îi revin 400 de milioane de euro în perioada 2014-2015 din 

programul de 6 miliarde euro stabilit de Consiliul European pentru combaterea şomajului în rândul tinerilor cu vârste între 

15 şi 24 de ani. 

Continuare... 

Agerpres - Centre comunitare de resurse: soluţie de dezvoltare în comunităţile rurale 

Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate - SASTIPEN şi partenerii săi, Agenţia de Dezvoltare Comunitară 'ÎMPREUNĂ' 

şi Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale 'PRO VOCAŢIE au implementat, în perioada 1 iulie 2010 - 30 iunie 

2013, proiectul 'Centre Comunitare de Resurse: Instrumente strategice în procesul de îmbunătăţire a situaţiei grupurilor 

vulnerabile din mediul rural'. 

Continuare... 

Persoane de etnie romă 

DW.de - România, romii şi Europa 

După ce Comisia UE a solicitat mai multor state membre, între care şi România, să pună capăt marginalizării membrilor 

etniei rome, problematica şi-a aflat imediat un ecou în presă. 

 

Continuare… 
 

POSDRU / Fonduri europene 

Hotnews - 2014-2020 spre un nou dezastru al absorbției fondurilor europene? (Prima parte) 

 

Într-un articol publicat anul trecut spuneam că, pentru o absorbție mai bună a fondurilor europene pe perioada 2014-2020, 

e nevoie de lobby intens la Bruxelles, atât instituțional cât și privat, o reformă a administrației prin reorganizare 

administrativă și nevoia de resurse umane competitive, stabilirea unor priorități de dezvoltare reale și un sistem 

îmbunătățit de control și management al fondurilor europene. 

Continuare... 

http://www.mediafax.ro/politic/basescu-romania-va-avea-400-milioane-euro-fonduri-ue-in-2014-2015-pentru-reducerea-somajului-tinerilor-11042466?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
http://www.agerpres.ro/media/index.php/comunicate/item/206534-Comunicat-de-pres-Centrul-Romilor-pentru-Politici-de-Sntate.html
http://www.dw.de/rom%C3%A2nia-romii-%C5%9Fi-europa/a-16913664
http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-13619716-trebuie-facut-pentru-mai-buna-absorbtie-fondurilor-structurale-pentru-perioada-2014-2020.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-15086195-2014-2020-spre-nou-dezastru-absorbtiei-fondurilor-europene-prima-parte.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+hotnews%2Fyvoq+%28Hotnews.ro%29
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Fonduri-structurale.ro - Granturile SEE si norvegiene, in valoare de aproximativ 306 milioane de euro, au fost 

lansate astazi 

Granturile SEE si norvegiene au fost lansate astazi in prezenta Ministrului norvegian al Justitiei si Securitatii Publice, dna. 

Grete Faremo, a Ministrului Fondurilor Europene, dl. Eugen Orlando Teodorovici si a Ministrului Justitiei, dl. Robert-Marius 

Cazanciuc. 

Continuare... 

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13276

