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Economie / Incluziune Socială 

Business24.ro - Cum se poate dezvolta economia orientata catre comunitati - raport UNDP 

Economia sociala reprezinta unul din mijloacele principale de integrare in circuitul economic al comunitatilor romanesti 

dezavantajate, arata un raport al Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (n.r. PNUD/ UNDP), care evidentiaza o 

serie de recomandari asupra modului in care acest tip de economie orientata catre comunitati poate fi dezvoltat.  

Continuare... 

Altreileasector.ro - La 29 de ani, a dat businessul clasic pe antreprenoriatul social 

Andreea Urse şi-a început viaţa ca antreprenor în Alexandria, a consolidat-o în Bucureşti, iar acum o continuă în comuna 

Ghimpaţi, judeţul Giurgiu. Aici, a pornit o afacere socială cu plante medicinale şi a avut surpriza să afle că oamenii de la 

sat nu sunt străini conceptului de business, mai ales când implică agricultura. 

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - Municipiul Bucuresti va avea un plan strategic de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 

perioada 2013-2018 

 

Primaria Municipiului Bucuresti a lansat in dezbatere publica Proiectul de hotarare pentru aprobarea Planului Strategic al 

Municipiului Bucuresti privind dezvoltarea serviciilor sociale în perioada 2013-2018. Documentului strategic abordeaza 

probleme si oportunitati identificate ca urmare a unei evaluari a  stadiului de dezvoltare a serviciilor sociale în Bucuresti, 

pornind de la treii categorii de beneficiari: copiii, persoanele varstnice, adulti în situatii de vulnerabilitate. 

Continuare... 

POSDRU / Fonduri europene 

Fonduri-ue.ro - Eugen Teodorovici: Guvernul României a aprobat un nou împrumut cu o valoare de 820 milioane 
de lei pentru plata beneficiarilor de fonduri europene 
 

Guvernul României a aprobat în şedinţa de miercuri, 9 octombrie a.c., un nou împrumut de la Trezoreria Statului pentru a 

pune la dispoziţia Autorităţilor de Management ale programelor operaţionale sumele necesare pentru achitarea cererilor 

de rambursare şi cererilor de plată depuse de beneficiari. 

Continuare... 

 

http://www.business24.ro/macroeconomie/analiza-economica/cum-se-poate-dezvolta-economia-orientata-catre-comunitati-raport-undp-1536293
http://www.altreileasector.ro/la-29-de-ani-a-dat-businessul-clasic-pe-antreprenoriatul-social/
http://www.stiriong.ro/institutii-publice/municipiul-bucuresti-va-avea-un-plan-str
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri/2042-un-nou-imprumut-pentru-plata-beneficiarilor
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Fonduri-ue.ro - POSDRU: Erată la lista cererilor de finanțare respinse în faza A pentru CPP 130 
 

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

publicat oErată la Lista cererilor de finanțare care au fost respinse în faza A, pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 

130. 

Continuare... 

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/130v2.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/130v2.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/2039-posdru

