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Modelul Economiei Sociale în România
Revista presei – 12 aprilie 2013
Economie / Incluziune socială
ȘtiriONG.ro - Au fost lansate inscrierile pentru ONGFest – Targul Economiei Sociale 2013!
Cea de-a 4-a editie va avea loc intre 17-19 mai la Bucuresti (Parcul Tineretului, intrarea dinspre bd. Cantemir – Colegiul
National Gheorghe Sincai).
Editia 2013 pe scurt:




locatia este disponibila pe Google Maps aici;
150 de asociatii, fundatii, cooperative sau case de ajutor reciproc (CAR-uri, CARP-uri) participante, din toate
regiunile Romaniei;
teme: economie sociala si antreprenoriat social, voluntariat, diversitate, dialog intercultural, inovare civica,
dezvoltare comunitara.

Inscrierile pentru expozanti se desfasoara in perioada 11 – 24 aprilie 2013.
Continuare...
România Liberă - România primeşte 300 de milioane de euro de la Norvegia. Pentru ce ne dau norvegienii bani
România va primi, din partea Norvegiei, granturi în valoare de aproximativ 300 milioane de euro, pentru a reduce
decalajele sociale şi economice, conform unui comunicat remis redacţiei. Aproximativ 14 milioane de euro vor fi alocaţi
pentru integrarea romilor în societate.
Continuare...
Șomaj / Ocupare / Sărăcie
Mediafax - Peste 8.500 de locuri de muncă vacante în perioada 11-17 aprilie: Unde sunt cele mai multe posturi
disponibile
Peste 8.500 de locuri de muncă sunt disponibile, la nivel naţional, în perioada 11-17 aprilie, cele mai multe fiind în
Capitală şi în judeţele Cluj, Iaşi, Arad, Vâlcea, Hunedoara, Sibiu şi Constanţa, informează Agenţia Naţională pentru
ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).
Continuare...
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Adevărul (Alba Iulia) - Funcţionarii AJOFM din 16 judeţe din ţară şcoliţi cu bani de la UE să-i ajute pe şomeri să
înceapă afaceri
Păstrarea locului de muncă pe o piaţă aflată într-o permnentă schimbare poate fi o adevărată provocare, atât pentru
angajaţii cu funcţii de execuţie, cât şi pentru cei cu atribuţii de conducere. Perfecţionarea profesională rămâne una dintre
puţinele arme pe care le are la îndemână salariatul în faţa concurenţei, a tăierilor de cheltuieli şi a reorganizărilor.

Continuare...
Adevărul (Călărași) - Şanse de angajare. Şomerii, aşteptaţi la Bursa locurilor de muncă, organizată pe 19 aprilie
La această selecţie pot participa şomeri, indiferent dacă sunt sua nu înregistraţi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru
Ocuparea Forţei de Muncă(AJOFM) din Călăraşi. Aceştia au posibilitatea să afle amănunte despre locurile de muncă
vacante din judeţul Călăraşi şi au posibilitatea de a susţine, într-o perioadă scurtă de timp, interviuri în scopul angajării, cu
mai mulţi agenţi economici.
Continuare...
Adevărul (Vaslui) - AJOFM anunţă că sunt doar 99 de locuri de muncă vacante în judeţul Vaslui
Vasluienii care sunt în căutarea unui loc de muncă sunt aşteptaţi la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de
Muncă (AJOFM) care a anunţat că până pe 16 aprilie, în judeţ, sunt disponibile doar 99 de oferte.
Continuare...
Ziarul de Bacău - COPIII ȘI CATEGORIILE DEFAVORIZATE NU MAI AU GRATUITATE LA STOMATOLOGI
Casa Națională de Asigurări de Sănătate a sistat în aprilie alocarea fondurilor pentru asistența medicală stomatologică,
astfel fiind suspendat și procesul de contractare pentru acest tip de serviciu medical pentru anul 2013, până la primirea
unor clarificări.
Continuare...
Persoane de etnie romă
Mediafax - CNCD s-a pronunţat în legătură cu sesizarea lui Ungureanu: Declaraţiile premierului, în limitele
libertăţii de exprimare
CNCD s-a pronunţat în legătură cu sesizarea liderului FC Mihai Răzvan Ungureanu în care acesta îl acuza pe Victor
Ponta că a făcut, într-un interviu, declaraţii discriminatorii pe tema comunităţii roma, Consiliul hotărând că afirmaţiile
premierului sunt în limitele liberatăţii de exprimare.

Continuare...
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Europa Liberă - „Banii se duc la «managerii de proiecte» și nu la romi...”
Activistul Gheorghe Răducanu este una din figurile proeminente la nivel european ale etnicilor romi din România. Face
parte din conducerea organizației „European Roma and Travellers Forum” înființată în 2004 sub umbrela și cu susținerea
financiară a Consiliului Europei. Într-un interviu cu Iolanda Bădiliță, corespondenta noastră la Strasbourg, prilejuit de ziua
internațională a romilor, Gheorghe Răducanu a criticat aspru programele europene de integrare a romilor.

Continuare...
Monitorul de Botoșani - O adolescentă romă colecţionează premii naţionale

Perla Scripcariu, o elevă de 17 ani, de etnie romă, demonstrează că orice tânăr poate obţine rezultate deosebite, dacă
este hotărât să se dezvolte armonios pe plan profesional şi personal şi munceşte în această direcţie. Ea este elevă în
clasa a X-a la Colegiul „Laurian” şi, la începutul acestei luni, a obţinut premiul I la Olimpiada Naţională de Limba Romani,
organizată la Vaslui.
Continuare...
Evenimentul - Hoţii de buzunare care au provocat greva de la Luvru sunt romi din România, susţine Daily Mail
Celebrul Muzeu Luvru din Paris a fost nevoit miercuri să-şi închidă porţile pentru public, din cauza unei greve a
angajaţilor, faţă de creşterea numărului de furturi din buzunare, comise de copii romi din România, susţine Daily Mail.
Continuare...
Obiectiv de Ialomița - Problematica romilor și veșnicul… “trebuie să!”

Întâlnirea reprezentanților comunităților de rromi din Ialomița, care a avut loc vineri, 5 aprilie, la Centrul Cultural “Ionel
Perlea” din Slobozia, a fost marcată de nemulțumiri și de veșnicele probleme cu care rromii se confruntă, accentuate și de
criza economică din ultimii ani, dar și de lipsa unor măsuri clare care să schimbe datele problemei.
Continuare...
Adevărul (Suceava) - Poliţişti de frontieră, atacaţi cu pietre de un grup de romi
Un poliţist de frontieră a fost rănit, iar două maşini ale instituţiei au suferit avarii după ce oamenii legii au fost atacaţi de un
grup de romi care încercau să protejeze un membru al acestei etnii bănuit de trafic cu ţigări de contrabandă.
Continuare...
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Ziarul de Bacău - BĂCĂUANII DIN CARTIERUL TACHE, TERORIZAȚI DE HOȚI
Mai mulți minori de etnie romă au băgat frica în locuitorii din cartierul Tache. Mai multe familii au reclamat în ultimele
săptămâni faptul că le-au dispărut bunuri din curți, beciuri sau garaje. Patru suspecți au fost reținuți de poliție și prezentați
Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău.
Continuare...
POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE
Fonduri-structurale.ro - Guvernul a adoptat un nou mecanism pentru sprijinirea implementarii proiectelor
finantate din fonduri UE
Miercuri, 10 aprilie, Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta privind o serie de masuri financiare pentru asigurarea
cresterii gradului de absorbtie a instrumentelor structurale alocate Romaniei in perioada 2007-2013.
Continuare...
Fonduri-structurale.ro - 2014-2020: Autoritatea de management pentru programele operationale va fi la Ministerul
Fondurilor Europene
Ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, 10 aprilie, aprobarea
unuimemorandum care stabileste arhitectura viitoarelor programe operationale pentru perioada 2014-2020 si care va sta
la baza negocierilor cu CE pentru alocarea aferenta urmatorului exercitiu financiar.
Continuare...
Fonduri-structurale.ro - MFE organizeaza focus grupuri cu beneficiarii fondurilor UE pentru pregatirea perioadei
de programare 2014-2020
Ministerul Fondurilor Europene organizeaza doua focus grupuri cu fosti sau actuali beneficiari ai fondurilor
europene nerambursabile din perioada 2007 – 2013, precum si cu potentiali beneficiari, cu scopul de a colecta opiniile
referitoare la modalitatile de depasire a obstacolelor sau dificultatilor aparute in implementarea proiectelor din perioada
2007-2013, precum si sugestii referitoare la prioritatile de interventie si mecanismele de implementare pentru viitoarea
perioada de programare 2014-2020.
Continuare...
Fonduri-ue.ro - OI POSDRU București – Ilfov: Întâlnire de lucru la AMPOSDRU
Marți, 9 aprilie 2013, a avut loc o întâlnire tehnică de lucru la sediul Autorității de Management pentru Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU), la care au participat reprezentanți ai patronatelor,
sindicatelor, ONG –lor și IMM-lor, domnul Sorin Dumitru STEFONI, secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei,
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Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, domnul Cristian ABABEI, director general AMPOSDRU și doamna Daniela
MANUC, director general adjunct, precum și reprezentanți ai Ministerului Fondurilor Europene (MFE).
Continuare...
Fonduri-ue.ro - OIR POSDRU Sud-Vest Oltenia: Registrul Cererilor de Rambursare la 11.04.2013
Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (OIR POSDRU)
Sud-Vest Oltenia a publicat Registrul Cererilor de Rambursare, conform prevederilor Instrucțiunii 67, la data de 11 aprilie
2013.
Continuare...
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