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Economie / Incluziune socială 

Adevărul - Persoanele cu dizabilităţi – mai mult decât “asistaţi social” 

 

Se poate constata aceasta vizitand Centrul National de Economie Sociala inaugurat de Fundatia “Alaturi de Voi“ 

Romania, in Iasi, in luna septembrie 2012. Centrul este o resursa importanta in domeniu punand la dispozitie servicii de 

formare profesionala, orientare si consiliere si angajare in cadrul structurilor protejate dezvoltate si sustinute de ADV 

Romania. 

 

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - Retea de centre complexe de incluziune sociala 

 

Fundatia Estuar, in parteneriat cu Fundatia Comber Irlanda si Fundatia Motivation Romania anunta incheierea proiectului 
“Retea de Centre Complexe de incluziune Sociala”. Data de incepere a proiectului a fost 01.06.2010 iar data de inchidere 
a proiectului este 30.06.2013. Asistenta financiara nerambursabila solicitata 11.918.192,00 ron. Valoarea totala a 
proiectului este de 12.834.788,00 ron. 
 

Continuare... 

IES.org.ro - IES a organizat pe 30 mai Dezbaterea pe tema economiei sociale cu Institutul EURICSE 

 

Institutul de Economie Sociala a organizat joi, 30 mai dezbaterea pe tema economiei sociale cu 

Institutul EURICSE (European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises). 

Dezbaterea a contribuit la fundamentarea unui document de evaluare independenta a economiei sociale in Romania, 

inclusiv finantarea initiativelor de economie sociala, care va fi redactat de catre EURICSE si publicat in urmatoarele doua 

luni atat in Romania cat si la nivel european.  Printre reprezentantii EURICSE s-a numarat si Giulia Galera, cercetator si 

expert. 

Continuare... 

 

 

  

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/persoanelecu-dizabilitati-mai-decat-asistati-social-1_51b57b19c7b855ff567765c4/index.html
http://www.stiriong.ro/actualitate/proiecte-ong/retea-de-centre-complexe-de-incluziune-s
http://www.euricse.eu/
http://www.ies.org.ro/info-stiri/vrs/IDstire/672/t/ies-a-organizat-pe-30-mai-dezbaterea-pe
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Șomaj / Ocupare 

Ziarul de Iași - Grapini s-a saturat de mofturile somerilor care ocolesc munca. Afla ce masuri vrea sa ia 

 

 Ministrul delegat pentru IMM-uri şi turism, Maria Grapini, susţine tăierea ajutorului de şomaj pentru persoanele care 

refuză trei oferte de locuri de muncă în judeţul în care trăiesc, arătând că statul nu trebuie să plătească nemunca. 

Continuare... 

Adevărul - Cei mai mulţi şomeri au vârste cuprinse între 40 şi 49 de ani 

 

Rata şomajului a scăzut în luna mai, anunţă Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). Potrivit 

agenţiei, au fost înregistrate 443.985 de persoane fără loc de muncă, cei mulţi şomeri având între 40 şi 49 de ani. 

 

 Continuare...

Adevărul - Kofi Annan: „Şomajul în rândul tinerilor, o problemă mondială. Trebuie să îi pregptim pentru 

antreprenoriat“ 

 

Fostul secretar general al Natiunilor Unite Kofi Annan avertizeaza ca somajul in randul tinerilor din intreaga lume a atins 

un nivel dramatic, iar antreprenoriatul este una dintre solutiile la indemana pentru a rezolva aceasta problema planetara. 

 

 Continuare...

Persoane de etnie romă 

Agerpres - CORESPONDENŢĂ Incluziunea romilor şi problemele din agricultură, pe agenda discuţiilor 
reprezentanţilor UDMR cu comisarii Andor şi Cioloş 
 

Incluziunea socială a romilor şi problemele din agricultură din România s-au numărat printre subiectele discutate de o 

delegaţie a grupului parlamentar al UDMR la Bruxelles, în cadrul întrevederilor avute miercuri cu comisarii europeni 

Laszlo Andor şi Dacian Cioloş. 

Continuare... 

 

 

 

 

http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/grapini-s-a-saturat-de-mofturile-somerilor-care-ocolesc-munca-afla-ce-masuri-vrea-sa-ia--12121.html
http://adevarul.ro/news/societate/cei-mai-someri-varste-cuprinse-40-49-ani-1_51b1e439c7b855ff566a945b/index.html
http://adevarul.ro/economie/business-international/kofi-annan-Somajul-randul-tinerilor-problema-mondiala-trebuie-pregptim-antreprenoriat-1_51b1a9a6c7b855ff56695aca/index.html
http://www.agerpres.ro/media/index.php/international/item/201345-CORESPONDENT-Incluziunea-romilor-si-problemele-din-agricultura-pe-agenda-discutiilor-reprezentantilor-UDMR-cu-comisarii-Andor-si-Ciolos.html
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Persoane cu dizabilități 

ȘtiriONG.ro - FSC in parteneriat cu Centrul Daniel lanseaza un amplu proiect de dezvoltare a serviciilor pentru 

copiii cu dizabilitati din mediul rural 

 

Obiectivul general al proiectului este de a transfera modele de buna practica de servicii comunitare pentru persoane cu 

deficiente, dezvoltate in Elvetia si de a atrage atentia asupra nevoii de a dezvolta astfel de servicii in satele sarace 

Romanesti. Proiectul, cu un buget total de 322.475 franci elvetieni beneficiaza de o finantare de 249.875 franci elvetieni 

oferita de Programul de Cooperare Elvetiano-Roman. Restul bugetului (aproximativ 22%) este suportat de partenerii 

proiectului. 

Continuare... 

POSDRU / Fonduri europene 

Fonduri-structurale.ro - Rata absorbtiei fondurilor europene prin POSDRU s-a dublat 

Din momentul deblocarii fondurilor de la Comisia Europeana, in urma cu 4 luni, AM POSDRU a atras sume mai mari 

decat toti banii rambursati in perioada 2007-2012, reusind o crestere a ratei absorbtiei de peste 3 ori, de la 5,51% in 

aprilie 2012, la 16,27%. Suma totala rambursata de Comisia Europeana este de 566 milioane Euro. In perioada martie –

aprilie 2013, s-au verificat si achitat peste 1.000 de cereri de rambursare in valoare totala de peste 400 de milioane lei. 

Continuare... 

Adevărul - Teodorovici vrea ca România să acceseze fonduri europene de peste 6 miliarde euro până la finele lui 

2013 

 

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, susţine că România se află pe ultimul loc la absorţia fondurilor 

europene şi spune că trebuie ca până la sfârşitul anului să mai urce în clasament, el dorind să fie accesate fonduri de 

peste şase miliarde de euro până la finele lui 2013. Banii pentru Transporturi şi Competitivitate ar putea fi deblocaţi luna 

aceasta, a mai spus joi oficialul. 

 

 Continuare...

Fonduri-ue.ro - POSDRU: Instrucțiunea nr. 73 privind documentele justificative din eşantion aferente fiecărei 
cereri de rambursare depuse 
 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU) a 

publicatInstrucțiunea nr. 73 privind documentele justificative din eşantion aferente fiecărei cereri de rambursare depuse în 

cadrul proiectelor grant/strategice finanţate din POS DRU 2007-2013 și anexele aferente. 

Continuare... 

 

http://www.stiriong.ro/ong/servicii-sociale/fsc-in-parteneriat-cu-centrul-daniel-lan
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13151
http://adevarul.ro/economie/afaceri/teodorovici-vrea-romania-acceseze-fonduri-europene-6-miliarde-euro-finele-2013-1_51b0c3a7c7b855ff5665bac6/index.html
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1570-posdru

