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Economie / Incluziune socială 

Radio România Cultural - Competente antreprenoriale pentru 47 de specialisti in incluziune sociala din regiunea 

Nord-Vest 

Agentia ONU pentru Dezvoltare (Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare - UNDP) a organizat, la Oradea, in 

perioada 10 – 12 septembrie 2013, seminarul regional de formare “Competente antreprenoriale in economie sociala”. 

Timp de trei zile, specialistii in incluziune sociala din cadrul institutiilor publice locale si organizatiilor neguvernamentale 

din regiunea de dezvoltare Nord-Vest (Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare si Salaj) au discutat despre 

conceptele teoretice de baza ale antreprenoriatului social, precum si despre rolul autoritatilor publice in dezvoltarea 

modelelor de economie sociala pentru comunitatile de romi. 

Continuare... 

IES.org.ro - Fabrica de Mozaic 

 

Proiect Mozaic SRL este prima fabrica din Romania care a demarat anul trecut productia de mozaic ceramic sub finantare 

europeana de pe plan local, gandita initial ca o intreprindere sociala, dar care in viitor tinteste un statut de business viabil, 

pe o piata care, din pacate, pana in acest moment nu isi gaseste o directie precisa. 

Continuare... 

Altreileasector.ro - Fonduri noi pentru proiectele transnaţionale 

European Endowment for Democracy, o fundaţie cu sediul la Bruxelles, şi Black Sea Trust for Regional Cooperation, 

ONG finanţat prin intermediul The German Marshall Fund of the United States (GMF), sunt două dintre entităţile care 

alocă bani pentru proiecte derulate de actorii societăţii civile din regiunea Mării Negre. 

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - Indexul Sustenabilitatii Organizatiilor Societatii Civile 

 

Ieri, 12 septembrie, peste 20 de reprezentanti ai unor organizati neguvernemantele civice s-au întalnit la Bucuresti pentru 

a dezbate rezultatele celui mai recent raport al Indexului Sustenabilitatii Organizatiilor Societatii Civile. 

Continuare... 

 

http://www.radioromaniacultural.ro/competente_antreprenoriale_pentru_47_de_specialisti_in_incluziune_sociala_din_regiunea_nord_vest-8851
http://www.ies.org.ro/info-stiri/vrs/IDstire/746/t/fabrica-de-mozaic
http://democracyendowment.eu/
http://www.gmfus.org/grants-fellowships/grantmaking-programs/black-sea-trust/
http://www.gmfus.org/grants-fellowships/grantmaking-programs/black-sea-trust/
http://www.altreileasector.ro/fonduri-noi-pentru-proiectele-transnationale/
http://www.stiriong.ro/indexul-sustenabilitatii-organizatiilor
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Șomaj / Ocupare 

Economica.net - Un europarlamentar român cere UE măsuri pentru șomerii tineri 

 

Europarlamentarul român Corina Creţu, vicepreşedinte al Grupului Socialist din Parlamentul European /PE/, consideră că 

Uniunea Europeană /UE/ trebuie să-şi mobilizeze în regim de urgenţă eforturile şi resursele într-o strategie comună pentru 

combaterea şomajului în rândul tinerilor, în condiţiile în care unul din patru tineri europeni nu are loc de muncă, procent ce 

creşte alarmant în sudul şi estul UE, până la 64% în Grecia, potrivit unui comunicat de presă. 

Continuare... 

Economica.net - ANOFM: Peste 12.000 de posturi vacante, cele mai multe pentru studii medii şi necalificaţi 

Peste 12.000 de locuri de muncă, majoritatea în Capitală şi în judeţele Cluj, Iaşi, Braşov şi Hunedoara, sunt disponibile la 

nivel naţional, cele mai multe fiind destinate persoanelor cu studii medii şi celor necalificaţi, informează Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea forţei de Muncă (ANOFM). 

Continuare... 

Persoane de etnie romă 

Dw.de - Comisia Europeană îşi propune să combată discriminarea romilor 
 

În multe ţări ale Europei, romii sunt marginalizaţi social. Într-un interviu acordat DW, comisarul european pentru Justiţie 

Viviane Reding cere statelor UE să se angajeze activ împotriva discriminării romilor. 

Continuare... 

Adevărul - VIDEO Preşedintele iniţiativei Open Society Institute la Cluj: „ Observăm o creştere lentă, dar sigură, a 

incluziunii sociale a romilor din România“  

 

Kálmán Mizsei, preşedintele iniţiativei Open Society Institute Making the Most of EU Funds for Roma, a fost prezent la 

Cluj, săptămâna aceasta, la o discuţie despre modul în care se desfăşoară proiectele puse în practică de administraţia 

clujeană. 

 

Continuare... 

 

 

http://www.economica.net/corina-cretu-face-apel-la-mobilizarea-de-urgenta-a-eforturilor-ue-pentru-combaterea-somajului-in-randul-tineri_61708.html
http://www.economica.net/anofm-peste-12-000-de-posturi-vacante-cele-mai-multe-pentru-studii-medii-si-necalificati_61785.html
http://www.dw.de/comisia-european%C4%83-%C3%AE%C5%9Fi-propune-s%C4%83-combat%C4%83-discriminarea-romilor/a-17087134
http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/romi-cluj-1_5234b667c7b855ff5682f0fe/index.html


   

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 

 

POSDRU / Fonduri europene 

Fonduri-ue.ro - Ministrul fondurilor europene Eugen Teodorovici s-a întâlnit cu reprezentanții Comisiei Europene, 
la Bruxelles 
 
Ministrul Eugen Teodorovici s-a aflat joi, 12 septembrie, la Bruxelles, pentru a face împreună cu oficialii Comisiei 
Europene (CE) o analiză detaliată a tuturor programelor sectoriale actuale și viitoare. 
 
Continuare… 
 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU SV - Registrul Cererilor de Rambursare până la 12 septembrie 2013 
 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (OIR POSDRU) 

Sud-Vest Oltenia a publicat Registrul cererilor de rambursare la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia până la data de 

12.09.2013. 
 

Continuare... 

http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri/1939-ministrul-fondurilor-europene-eugen-teodorovici-s-a-intalnit-cu-reprezentanii-comisiei-europene-la-bruxelles
Organismul%20Intermediar%20Regional%20pentru%20Programul%20Operațional%20Sectorial%20Dezvoltarea%20Resurselor%20Umane%20(OIR%20POSDRU)%20Sud-Vest%20Oltenia%20a%20publicat%20Registrul%20cererilor%20de%20rambursare%20la%20nivelul%20Regiunii%20Sud-Vest%20Oltenia%20până%20la%20data%20de%2012.09.2013.

