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Modelul Economiei Sociale în România 

Revista presei – 12 iunie 2013 

Economie / Incluziune socială 

Profitpentruoameni.ro - PROPUNERE: Romania propune sprijinirea economiei sociale din fonduri europene in 

perioada 2014-2020 

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a transmis joi, 6 iunie, Comisiei Europene prima versiune a documentului 

consultativ pentru elaborarea Acordului de Parteneriat 2014-2020, in cadrul pregatirilor pentru utilizarea fondurilor alocate 

Romaniei. MFE a publicat acest document pe pagina sa oficiala de web, www.fonduri-ue.ro, in vederea demararii 

consultarii publice nationale.Printr-un comunicat de presa Ministerul invita partenerii de dialog sa contribuie cu propuneri 

si observatii astfel incat Acordul de Parteneriat 2014-2020 sa devina un document de programare care sa asigure 

sustenabilitatea investitiilor din Fondurilor Structurale si de Investitii. 

Continuare... 

Profitpentruoameni.ro - ANALIZA: Fondurile europene si economia sociala, cum a fost pana in 2013, ce va urma 

Pana la aceasta data, autoritatile POSDRU au contractat componenta dedicata economiei saociale 35% din bugetul total 

alocat. Perioada de programare 2014-2020 se anunta insa mai fasta in ceea ce priveste cel putin orientarile europene fata 

de economia sociala – arata o analiza realizata pentru uelive.ro de Ancuta Vamesu, Specialist Institutul de Economie 

Sociala (IES). 

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - Lansarea subcomponentei “Dezvoltarea comunitatilor rurale interetnice” in cadrul Fondului ONG 

 

Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi publica Ghidul si anexele specifice Subcomponentei 

Dezvoltarea comunitatilor rurale interetnice, din cadrul Componentei JUSTITIE SOCIALA, in cadrul Rundei 1 a Fondului 

ONG, parte a Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014, finantat de Islanda, 

Liechtenstein si Norvegia. 

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - NGOs Communication camp - primul training international de comunicare pentru ONG-uri 

 

Proiectul aduce in prim plan necesitatea construirii unei platforme internationale care sa faciliteze schimbul de know-how 

intre specialisti de comunicare si membri ai organizatiilor non-profit. 

Continuare... 

http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri/1567-documentul-consultativ-
http://profitpentruoameni.ro/stiri/romania-propune-sprijinirea-economiei-sociale-din-fonduri-europene-in-perioada-2014-2020/
http://profitpentruoameni.ro/stiri/analiza-fondurile-europene-si-economia-sociala-cum-a-fost-pana-in-2013-ce-va-urma/
http://www.stiriong.ro/donatori/organizatii-neguvernamentale/lansarea-subcomponentei-adezvoltarea-c
http://www.stiriong.ro/ong/educatie/ngos-communication-camp-primul-trainin
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ȘtiriONG.ro - 15.930.000 euro disponibili acum pentru societatea civila din Romania 

 

15.930.000 euro disponibili acum pentru societatea civila din Romania: Toate liniile de finantare pentru anul 2013 din 

cadrul Programului Fondul ONG in Romania sunt in acest moment deschise pentru primirea de proiecte dezvoltate de 

organizatii neguvernamentale. Programul se deruleaza de catre Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) 

alaturi de Fundatia pentru Parteneriat (FP) si Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi (CRCR). 

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - Rezultatele selectiei participantilor la cursurile Manager Proiect si Compentente 

Antreprenoriale cu aplicatii in economia sociala 

 

Urmare a finalizarii procesului de selectie a participantilor la cursurile Manager Proiect (17 – 21 mai 2013) si Competene 

Antreprenoriale (1 - 5 iulie 2013), publicam listele cu participantii selectati. 

Continuare... 

Șomaj / Ocupare 

Adevărul - Ritmul angajărilor va încetini în România în trimestrul al treilea 

 

Ritmul angajărilor va încetini în trimestrul al treilea în România, arată un raport al Manpower privind perspectivele 

angajării de forţă de muncă. Mai precis, dintre cei peste 630 de angajatori români intervievaţi, 70% nu prevăd nicio 

schimbare în trimestrul al treilea în ceea ce priveşte numărul angajaţilor, 19% spun că vor face angajări, iar 9% estimează 

reduceri de personal. 

 

 Continuare...

Persoane cu dizabilități 

Adevărul - La film cu nevăzătorii din Piatra Neamţ. Proiecţie specială pentru persoanele cu deficienţe grave de 

vedere 

 

Circa 20 de persoane din Piatra Neamţ au urmărit la Biblioteca Judeţeană o proiecţie specială a filmului "Poziţia copilului", 

laureat la Berlin cu trofeul „Ursul de Aur”. Cei mai mulţi dintre nevăzători nu au avut vreodată ocazia să urmărească un 

film „titrat” în acest fel. 

 

Continuare... 

 

 

 

http://www.stiriong.ro/donatori/finantari-pentru-ong/15-930-000-euro-disponibili-acum-pentru
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13169
http://adevarul.ro/news/societate/ritmul-angajarilor-incetini-romania-trimestrul-treilea-1_51b6d5e9c7b855ff567d5574/index.html
http://adevarul.ro/locale/piatra-neamt/la-film-nevazatorii-piatra-neamt-proiectie-speciala-persoanele-deficiente-grave-vedere-1_51b707e6c7b855ff567e6b9a/index.html
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Ziarul de Bacău - AJUTOR PENTRU COPIII SĂRACI CU DIZABILITĂȚI DIN MEDIUL RURAL 
 

400 de copii și tineri cu deficiențe din zone rurale, izolate și sărace din estul județului vor putea beneficia de servicii 

eficiente și inovatoare, totodată. 

Continuare... 

Ziarul de Iași - Terapiile oferite de ONG-uri copiilor cu autism, decontate de CNAS 

 

Terapiile oferite de organizaţiile non-guvernamentale (ONG) copiilor diagnosticaţi cu autism vor fi decontate de Casa 

naţională de Asigurări de Sănătate, după ce s-a adoptat în plen completarea şi modificarea Legii nr.151/2010. Odată cu 

această schimbare a legislaţiei deja în vigoare, a fost cuprinsă şi prevederea referitoare la decontarea de către Casa de 

Asigurări de Sănătate a serviciilor de specialitate acordate copiilor autişti de către organizaţiile neguvernamentale. 

Continuare... 

 

Persoane de etnie romă 

Ziarul de Iași - Scandal diplomatic între România şi Franţa din cauza ţiganilor 

 

România este un "stat infractor" a declarat un deputat francez, referindu-se la "miliardele" pe care le primeşte ţara noastră 

pentru integrarea romilor. El şi-a păstrat punctul de vedere şi după ce a fost rugat de ambasadorul român la Paris să-şi 

retragă cuvintele. 

Continuare... 

Dw.de - ”Imigranţii sărăciei” nu îşi găsesc locul nicăieri 
 

Dialogul politic european pe tema romilor devine tot mai încordat. Rezultatele măsurilor anunţate de guvern întârzie să 

apară. Romii înşişi denunţă cinismul care ar sta la baza tuturor declaraţiilor ”bine intenţionate”. 

Continuare... 

Observator.tv - Trupa Romano Butiq: despre obiceiurile tiganesti 

In ciuda unor voci vehemente impotriva rromilor, trebuie sa recunoastem cu totii ca tot ce inseamna obiceiurile lor, cultura, 

traditiilor lor sunt foarte interesante. 

Continuare... 

 

http://www.ziaruldebacau.ro/2013/06/11/ajutor-pentru-copiii-saraci-cu-dizabilitati-din-mediul-rural.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ziarbacau+%28Ziarul+de+Bacau%29
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/terapiile-oferite-de-ong-uri-copiilor-cu-autism-decontate-de-cnas--12650.html
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/scandal-diplomatic-intre-romania-si-franta-din-cauza-tiganilor--12596.html
http://www.dw.de/imigran%C5%A3ii-s%C4%83r%C4%83ciei-nu-%C3%AE%C5%9Fi-g%C4%83sesc-locul-nic%C4%83ieri/a-16871119
http://observator.tv/social/trupa-romano-butiq-despre-obiceiurile-tiganesti-102300.html
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POSDRU / Fonduri europene 

Adevărul - ONG-urile care vor fonduri europene pentru proiectele pe resurse umane rulate în parteneriat cu PMB 

mai au 5 zile la dispoziţie 

 

Firmele şi ONG-urile care vor să aplice pentru fonduri europene prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane (POSDRU) în parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) îşi pot înscrie propunerile de 

parteneriat la primărie până pe 16 iunie, anunţă instituţia printr-un comunicat de presă. 

 

 Continuare...

Fonduri-structurale.ro - Propunere 2014 – 2020: 6 Programe Operationale in loc de 7 pe Politica de Coeziune 

Eugen Teodorovici a prezentat astazi aspectele esentiale ale documentului consultativ in vederea elaborarii Acordului de 

Parteneriat 2014-2020, trimis vineri catre Comisia Europeana. Documentul a fost elaborat intr-un cadru informal si a fost 

trimis CE pentru a fi revizuit, urmand ca la sfarsitul acestui an sa fie aprobat in forma sa finala.  

Continuare... 

Agerpres - Eugen Teodorovici speră ca România să atingă la final de iulie o rată de absorbţie de 25% 
 

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a precizat marţi că până în prezent România a ajuns la un nivel de 

15% al absorbţiei fondurilor europene, exprimându-şi speranţa că până la finalul lunii iulie vor fi trimise Comisiei Europene 

cereri de rambursare reprezentând 25% din suma destinată ţării noastre. 

Continuare... 

 

http://adevarul.ro/news/bucuresti/pmb-fonduri-europene-1_51b7633fc7b855ff56809cd9/index.html
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13170
http://www.agerpres.ro/media/index.php/economic/item/202431-Eugen-Teodorovici-spera-ca-Romania-sa-atinga-la-final-de-iulie-o-rata-de-absorbtie-de-25.html

