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Economie / Incluziune socială 

Fonduri-structurale.ro - Curs gratuit de formator cu aplicatii in economia sociala! 

Structural Consulting™ Group - www.fonduri-structurale.ro - www.proiecte-structurale.ro , partener in cadrul 

proiectului„Incluziune sociala si pe piata muncii prin intreprinderi sociale” (POSDRU/84/6.1/S/53560), implementat 

impreuna cu Consiliul Judetean Alba, in calitate de beneficiar, si Fundatia Civitas pentru Societatea Civila, Centrul de 

Formare Continua si Evaluarea Competentelor in Asistenta Sociala (CFCECAS) si Die Querdenker, in calitate de 

parteneri, anunta organizarea unuicurs gratuit de „Formare de formatori” cu aplicatii in domeniul economiei sociale.  

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - Actualizarea calendarului estimativ al termenelor de lansare din cadrul Fondului ONG 

 

Calendarul estimativ al termenelor de lansare pentru componentele Programului Fondul ONG a fost reactualizat. Detalii 

despre noile termene estimate se gasesc aici.  

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - World Vision Romania inaugureaza primele doua centre de consiliere pentru mestesugari din 

Romania 

 

In data de 29 aprilie 2013, Fundatia World Vision Romania a deschis la Craiova si Ramnicu Valcea primele doua centre 

de informare si consiliere pentru mestesugari din Romania. Initiativa este parte a proiectului “Atelierul de mestesuguri” 

care urmareste sa sprijine dezvoltarea mestesugurilor traditionale in mediul rural, regiunea Sud – Vest Oltenia. 

Continuare... 

POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE 

Radio România Actualități - Regionalizarea, soluţie pentru "absorbţia fondurilor europene" 

 

Premierul Victor Ponta cere o soluţie legislativă rapidă pentru regionalizare, obţinută după consultarea partidelor 

parlamentare. În caz contrar, a precizat premierul în şedinţa de guvern de astăzi, diferitele interese, fie din taberele 

politice adverse, fie strict din plan local, ar putea periclita obiectivele guvernului. 

Continuare... 

http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.proiecte-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12935
http://fondong.fdsc.ro/calendar-estimativ-de-lansare-a-apelurilor-pentru-cereri-de-finantare---runda-1
http://www.stiriong.ro/actualitate/actualizarea-calendarului-estimativ-al-t
http://www.stiriong.ro/ong/economie-sociala/world-vision-romania-inaugureaza-primele
http://www.romania-actualitati.ro/regionalizarea-solutie-pentru-absorbtia-fondurilor-europene-50108
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Fonduri-structurale.ro - Cum va arata structura de AM-uri si OI-uri pentru 2014-2020 

Trei ministri vor ramane cu autoritatile de management pentru fondurile europene, iar 12 ministri vor avea in subordine 

organisme intermediare, potrivit schemei grafice a sistemului de absorbtie  pentru perioada 2014-2020. Schita arhitecturii 

institutionale 2014-2020 are la baza un memorandum aprobat in Guvern in 10 aprilie 2013 si urmeaza sa fie inclusa in 

negocierile cu Comisia Europeana. 

Continuare... 

Persoane cu dizabilități 

Adevărul - Copiii cu dizabilităţi, la şcoală în rând cu ceilalţi 

 

Conform datelor UNICEF, 5.800 de copii cu dizabilităţi nu frecventează şcoala. Unii se izolează în instituţii speciale, iar cei 

care merg la şcolile generale de multe ori nu sunt acceptaţi de semenii lor. „În prezent, avem două blocaje majore în 

promovarea educaţiei incluzive. Primul este teama copilului cu dizabilităţi şi a părinţilor săi să-l ducă la şcoală, într-un 

mediu necunoscut. A doua este frica celorlalţi părinţi şi copii că elevii cu nevoi speciale vor fura din atenţia profesorilor“, 

spune ministrul Educaţiei, Maia Sandu. 
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http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12933
http://adevarul.ro/moldova/social/copiii-dizabilitati-scoala-rand-ceilalti-1_5180ac8c053c7dd83f6360f9/index.html
http://adevarul.ro/moldova/social/copiii-dizabilitati-scoala-rand-ceilalti-1_5180ac8c053c7dd83f6360f9/index.html

