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Economie / Incluziune Socială 

Profitpentruoameni.ro - Incubator de economie socială la Craiova 

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România și Primăria Municipiului Craiova anunță înființarea unui 

incubator de economie socială în municipiul Craiova, Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia. 

Înființarea Incubatorului de Economie Socială din Craiova în Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia este rezultatul 

parteneriatului dintre PNUD România și Primăria Municipiului Craiova, parteneriat care are ca obiectiv asigurarea 

sustenabilității eforturilor de promovare a practicilor, beneficiilor și potențialului economiei sociale în facilitarea integrării și 

reintegrării pe piața muncii a grupurilor dezavantajate,  a declarat Alina Bocai, Coordonator Activități în cadrul PNUD 

România. 

Continuare... 

Digi24 - BONTON. Cât de voluntari sunt românii 

În România, aproape patru milioane de oameni sunt implicaţi în proiecte de voluntariat. Numărul este extrem de mic în 

comparaţie cu alte ţări din Uniunea Europeană, unde media este de 40-50% din populaţie. Deşi există o lege a 

voluntariatului încă din 2001, ea nu stimuleaza tinerii să se implice în astfel de activităţi. 
 

Continuare... 

Digi24 - BONTON. Despre voluntari și voluntariat alături de Dragoș Bucurenci 

În ediția de duminică a emisiunii „Bonton”, Dana Gonț îsi invită telespectatorii la o lecție de voluntariat predată de invitatul 

ei, Dragoș Bucurenci, unul dintre cei mai mediatizați activiști de mediu și jurnaliști care vorbește despre începuturile 

carierei de voluntar. 
 

Continuare... 

 

http://profitpentruoameni.ro/stiri/incubator-de-economie-sociala-la-craiova/
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Timp+liber/Stil+de+viata/BONTON+Cat+de+voluntari+sunt+romanii
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Timp+liber/Stil+de+viata/BONTON+Despre+voluntari+si+voluntariat+alaturi+de+Dragos+Bucuren


   

Modelul Economiei Sociale în România - POSDRU/69/6.1/S/33490 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013   INVESTESTE IN OAMENI! 

 
 

 

 

 

Asociaţia Alternative Sociale 

 
Universitatea “Alexandru Ioan 

Cuza”Iași  

 

 
Academia de Studii Economice 

 București 

 
Programul Națiunilor Unite  
pentru Dezvoltare România 

 

Știri.tvr.ro - Liana Stanciu: Să faci voluntariat înseamnă să nu întrebi niciodată CÂT, ci CÂND?  

Putem să ajutăm fără să cerem nimic în schimb? Putem fi generoşi cu munca şi, mai ales, cu timpul nostru? Echipa 

Ştirilor TVR crede că da! Şi vă aduce dovada, într-o nouă serie de reportaje. Telejurnalul a deschis campania „Ajută 

România”. -  

Continuare... 

Altreileasector.ro - Romanian PR Award premiază ONG-urile şi în 2013 

În ciuda fondurilor limitate, campaniile de relaţii publice ale organizaţiilor nonprofit devin surse de inspiraţie pentru 

întreaga industrie de comunicare. De 6 ani, Romanian PR Award premiază excelenţa în PR în mediul neguvernamental. 

Continuare... 

Altreileasector.ro - Studiu de caz: responsabilitate socială în ONG 

Trocul, muzica şi schimbarea regulamentului de ordine interioară au ajutat o organizaţie neguvernamentală să fie 

responsabilă social. 

Continuare... 

Șomaj / Ocupare 

Economica.net - Peste 17.000 de locuri de muncă sunt oferite la Bursa pentru absolvenţi 

Peste 17.000 de posturi vacante sunt disponibile la nivel naţional în cadrul Bursei generale a locurilor de muncă pentru 

absovenţi, 4.220 dintre acestea fiind înregistrate în Capitală. 

Continuare... 

Hotnews - Rata somajului la barbati a ramas la 8,2% in august. Printre femei, somajul a urcat de la 6,5% (in iulie) 

la 6,7% 

 

In luna august  2013, rata somajului in forma ajustata sezonier  a fost estimata la 7,5%, aflandu-se la acelasi nivel cu luna 

anterioara si in crestere cu 0,6 puncte procentuale fata de nivelul inregistrat in luna august 2012, potrivit datelor INS 

furnizate marti. Statisticienii mai spun ca numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani), estimat pentru luna august din anul 

curent este de 744.000 persoane, in crestere atat fata de luna precedenta (739.000 persoane) cat si fata de aceeasi luna 

din anul precedent (693.000 persoane). 

Continuare... 

 

 

 

http://stiri.tvr.ro/liana-stanciu--sa-faci-voluntariat-inseamna-sa-nu-intrebi-niciodata-cat--ci-cand-_35409.html
http://www.altreileasector.ro/romanian-pr-award-premiaza-ong-urile-si-in-2013/
http://www.altreileasector.ro/studiu-de-caz-responsabilitate-sociala-in-ong/
http://www.economica.net/peste-17-000-de-locuri-de-munca-sunt-oferite-la-bursa-pentru-absolventi_62855.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-15701010-rata-somajului-barbati-ramas-8-2-august-printre-femei-somajul-urcat-6-5-iulie-6-7.htm
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Business24.ro - Somajul in orasele din Romania: Cati someri sunt in orasul tau. Harta interactiva 

In opt orase din Romania ponderea somerilor este de sub 1%, in timp aceasta depaseste 10% in alte trei asezari urbane. 

Otopeni - judetul Ilfov, si Jimbolia - judetul Timis, sunt orasele cu cea mai scazuta pondere a somerilor din populatia 

stabila, fiecare cu 0,75%. 

Continuare... 

POSDRU / Fonduri europene 

Proiecte-structurale.ro - Conferinta anuala POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare si 

incluziune sociala din Romania – 2013 

 

In data de 1 octombrie 2013, incepand cu ora 09.00, la Hotelul Howard Johnson din Bucuresti, va avea loc Conferinta 
anuala”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare si incluziune sociala din Romania – 2013”. 

Evenimentul are ca obiectiv principal comunicarea rezultatelor atinse in implementarea POSDRU, insotita de o analiza 
atenta a provocarile majore carora Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane trebuie sa le faca fata in viitor, venind in intampinarea nevoilor de informare ale beneficiarilor, 
potentialilor beneficiari, precum si ale opiniei publice. Totodata, pe durata conferintei vor fi prezentate o serie de proiecte 
de succes, in vederea facilitarii schimbului de bune practici. 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU SV - Registrul Cererilor de Rambursare până la 26 septembrie 2013 
 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (OIR POSDRU) 

Sud-Vest Oltenia a publicat Registrul cererilor de rambursare la nivelul Regiunii Sud-Vest până la data de 26 septembrie 

2013. 

Continuare... 

Business24.ro - Fonduri europene: Absorbtia, in colaps chiar si dupa concediul Comisiei Europene, invocat de 

Teodorovici 

Dupa ce cu o luna in urma, Ministerul Fondurilor europene dadea vina pe concediul Comisiei Europene pentru rata extrem 

de scazuta a absorbtiei fondurilor europene, la finalul lunii septembrie, mai precis pe 20 ale lunii, situatia este si mai 

grava. Am reusit sa facem deconturi doar pentru 64 de milioane de euro, in comparatie cu 195 milioane de euro cat a 

rambursat CE Romaniei in luna august.  

Continuare... 

 

 

http://www.business24.ro/macroeconomie/somaj/somajul-in-orasele-din-romania-cati-someri-sunt-in-orasul-tau-harta-interactiva-1535874
http://www.proiecte-structurale.ro/Comunicat.aspx?cID=228
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1987-posdru
http://www.business24.ro/fonduri-europene/absorbtie-fonduri-europene/fonduri-europene-absorbtia-in-colaps-si-nici-nu-mai-este-ce-in-concediu-1535899
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Hotnews - Topul corectiilor din fonduri europene. Ce spune Autoritatea de Audit: Absorbtia fondurilor UE afisata 

de autoritati este grevata de corectii fianciare de sute de milioane de euro 

 

Corectii financiare de peste 253 de milioane de euro, bani pe care Romania trebuie sa-i cedeze Comisiei Europene, reduc 

absorbtia fondurilor europene afisata de Ministerul Fondurilor Europene si Ministerul Agriculturii pana la 31 august 2013, 

releva o situatie realizata Autoritatea de Audit de la Curtea de Conturi. 

Continuare... 

http://economie.hotnews.ro/stiri-eurofonduri-15648965-topul-corectiilor-din-fonduri-europene-spune-autoritatea-audit-absorbtia-fondurilor-afisata-autoritati-este-grevata-corectii-fianciare-sute-milioane-euro.htm

