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Economie / Incluziune socială 

StiriONG.ro - Curs gratuit: Competente antreprenoriale in economie sociala 

 

In perioada 20-22 martie 2013 se va desfasura la Bacau cursul gratuit de formare in antreprenoriat social "Competente 

antreprenoriale in economie sociala". Cursul este organizat de Centrul pentru Analiza si Dezvoltare Institutionala - CADI 

Eleutheria, in colaborare cu Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP Romania), Guvernul Romaniei -

 Departamentul pentru Relatii Interetnice (DRI) si Alianta Civica a Romilor din Romania (ACRR).  

Continuare... 

 

StiriONG.ro - 30.000.000 Euro pentru organizatiile neguvernamentale din Romania prin Fondul ONG 

 

In cadrul Programului “Fondul ONG”, parte a Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014, 

un buget total de 30.000.000 Euro va fi disponibil pentru finantarea proiectelor societatii civile din Romania. Obiectivul 

general al Programului este sprijinirea dezvoltarii societatii civile si consolidarea contributiei la justitia sociala, democratie 

si dezvoltare durabila.  

Continuare... 

 

StiriONG.ro - Conferinta Interregionala “Antreprenoriat social: provocarea unei mari idei pentru a deveni de 

succes. Importanta formarii in intreprinderile sociale” 

 

Compartimentul Implementare si Administrare Proiecte Finantate din Fonduri Europene Nerambursabile din cadrul 

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, organizeaza in data de 20 martie 2013, Conferinta 

Interregionala “Antreprenoriat social: provocarea unei mari idei pentru a deveni de succes. Importanta formarii in 

intreprinderile sociale” 

Continuare... 

 

 

http://www.cadi.ro/index.php/
http://www.cadi.ro/index.php/
http://www.undp.ro/
http://www.dri.gov.ro/
http://www.acrr.ro/
http://www.stiriong.ro/ong/economie-sociala/curs-de-formare-competente-antreprenori
http://www.stiriong.ro/donatori/finantari-pentru-ong/peste-30000000-euro-pentru-organizatii
http://www.stiriong.ro/ong/economie-sociala/conferinta-interregionala-aantreprenor
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Tribuna.ro  (Sibiu) - Consiliul Judeţean are strategie de dezvoltare a serviciilor sociale 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu a elaborat Strategia Judeţeană de dezvoltare a 

serviciilor sociale pe termen mediu şi lung, respectiv pentru perioada 2013-2017-2020. 

Continuare... 

 

Persoane de etnie romă 

Yahoo News - Femeile rome, premiate aseară 

Ieri seară a avut loc în Capitală a treia ediție a Galei Femeilor Rome, ce a avut ca scop recunoașterea și aprecierea 

rezultatelor obținute de femeile de etnie romă în diverse domenii dedicate comunității. 

Continuare... 

 

Adevarul.ro - Ţiganii români, o „calamitate imobiliară” în Germania. „Defechează şi urinează pe coridoare şi pe 

scări” 

În urmă cu câteva luni, cartierul Rheinhausen din localitatea germană Duisburg era unul respectabil, însă totul s-a 

schimbat de când câteva sute de ţigani români şi bulgari au ocupat unul dintre blocuri. Speriaţi de mizerie şi de nivelul de 

infracţionalitate, germanii au fost nevoiţi să se mute din clădire, lăsând loc imigranţilor care de abia aşteaptă să profite de 

ajutoarele sociale oferite de guvernul german. 

 
Continuare... 
 
Evz.ro - Fetele țiganilor cu bani, pițipoance perfecte. Adolescentele își etalează strident luxul | GALERIE FOTO 
 
”Printzese” de catifea: Fetele romilor bogați (ziși și ”de catifea”) din Timișoara încearcă să-și depășească condiția. S-au 

făcut blonde, poartă decolteuri adânci și folosesc mult fond de ten ca să pară mai albe. Prințul romilor, Dorin Cioabă 

spune că e o apucătură ”occidentală” și că fetele cu poze incitante pe Facebook trebuie excluse din comunitate. 

 

Continuare... 

 

 

 

 

 

http://www.tribuna.ro/stiri/actualitate/consiliul-judetean-are-strategie-de-dezvoltare-a-serviciilor-sociale-85222.html
http://ro.stiri.yahoo.com/femeile-rome-premiate-asear%C4%83-121441689.html
http://adevarul.ro/international/europa/Tiganii-romani-calamitate-imobiliara-germania-defecheaza-urineaza-coridoare-scari-1_513b616300f5182b85e8f964/index.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/fetele-tiganilor-bogati-1027396.html?utm_source=KANALD&utm_medium=FB&utm_campaign=FB-Post


   

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 

 

Ziare.com - Problema rromilor in Franta si in Europa: "Stare de urgenta!" 

Rromii formeaza o comunitate aparte care alimenteaza in mod regulat dezbaterile privind insecuritatea si imigratia din 

Uniunea Europeana in general si in special din unele tari ale acesteia, precum Franta. Confruntate cu problema rromilor, 

raspunsurile tarilor europene variaza de la fermitate la politici care favorizeaza integrarea, noteaza site-ul francezAgor 

Vox, care titreaza "Problema rromilor in Franta si in Europa: stare de urgenta!". 

Continuare... 

 

Ziuadevest.ro (Timiș) - Elevii din Timiş caută soluţii pentru integrarea romilor 

 

Elevii din 7 şcoli din judeţul Timiş au fost implicaţi în schimbarea percepţiilor negative la adresa romilor din România şi din 

Europa. Activităţile au avut loc în perioada februarie 2011 – ianuarie 2013 şi au avut ca scop promovarea unei imagini 

pozitive a persoanelor de etnie romă. 

Continuare... 

 

Napocanews.ro – Aurel Pascu: Romii nu sunt “oaia neagra” a aderarii Romaniei la Schengen, Ponta sa isi ceara 

scuze 

Aurel Pascu, prim vice-presedinte Partida Romilor “Pro-Europa” Cluj consideră că opozitia  unor reprezentanti ai 

Germaniei sau Finlandei de a da « unda verde » pentru primirea României şi Bulgariei în zona Schengen creaza un 

context favorabil reprezentantilor Guvernului Ponta de a distrage atentia opiniei publice de la incapacitatea lor de a 

indeplini cerintele necesare aderarii, prin gasirea « ţapului ispasitor » in reprezentantii minoritatii rome si muncitorii romani 

din strainatate. 

 

POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE 

Mediafax - Ministrul Fondurilor Europene: Autorităţile de Management achită în martie 1,2 miliarde de lei din 

facturile pe fonduri UE 

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici anunţă că, în luna martie, Autorităţile de Management vor achita 1,2 

miliarde de lei pentru plata facturilor beneficiarilor fondurilor europene pe şase programe operaţionale, suma fiind 

asigurată printr-un împrumut din Trezorerie. 

Continuare... 

 

 

http://www.agoravox.fr/actualites/europe/article/la-question-roms-en-france-et-en-132009
http://www.agoravox.fr/actualites/europe/article/la-question-roms-en-france-et-en-132009
http://www.ziare.com/diaspora/rromi-strainatate/problema-rromilor-in-franta-si-in-europa-stare-de-urgenta-1223208
http://ziuadevest.ro/eveniment/37725-elevii-din-timi-caut-soluii-pentru-integrarea-romilor.html
http://www.napocanews.ro/2013/03/aurel-pascu-romii-nu-sunt-oaia-neagra-a-aderarii-romaniei-la-schengen-ponta-sa-isi-ceara-scuze.html
http://www.napocanews.ro/2013/03/aurel-pascu-romii-nu-sunt-oaia-neagra-a-aderarii-romaniei-la-schengen-ponta-sa-isi-ceara-scuze.html
http://www.napocanews.ro/tag/pascu
http://www.napocanews.ro/tag/ponta
http://www.mediafax.ro/economic/ministrul-fondurilor-europene-autoritatile-de-management-achita-in-martie-1-2-miliarde-de-lei-din-facturile-pe-fonduri-ue-10657536?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
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Capital.ro - Liviu Voinea: Sursele creşterii economice de 1,6% în 2013 sunt consumul, fondurile europene şi 

reformele structurale 
 

Creşterea economică de 1,6% estimată pentru 2013 este una conservatoare, iar sursele acesteia vor fi consumul, 

îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor europene şi realizarea reformelor structurale, a declarat ministrul delegat pentru buget, 

Liviu Voinea. 

Continuare... 

 

Altele 

Adevarul.ro (Tulcea) - Ce cursuri de formare gratuite vor fi organizate în luna martie 

În mare parte, este vorba despre cursuri de formare pentru şomerii tulceni, organizate de Agenţia Judeţeană pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă în perioada imediat următoare. Aceste cursuri vor începe în această lună. 

 
Continuare… 
 

http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/liviu-voinea-sursele-cresterii-economice-de-16-in-2013-sunt-consumul-fondurile-europene-si-re.html
http://adevarul.ro/locale/tulcea/ce-cursuri-formare-gratuite-vor-organizate-luna-martie-1_5139a60000f5182b85e1ec39/index.html

