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Economie / Incluziune socială 

 

Profitpentruoameni.ro - CONFERINTA: “Economia sociala si calitatea vietii in Romania”, 28 iunie 2013 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii si Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala a Universitatii din Bucuresti 

organizeaza Conferinta „Economia sociala si calitatea vietii in Romania”, ce urmeaza a se desfasura in data de 28 iunie 

2013, in Casa Academiei Romane, din Bucuresti (Calea 13 Septembrie, 13). Conferinta este organizata in cadrul 

proiectului  „Prometeus – Promovarea economiei sociale in Romania prin cercetare, educatie si formare profesionala la 

standarde europene”. 

Continuare... 

Profitpentruoameni.ro - EVENIMENT: Masa rotunda “Rolul intreprinderilor sociale in dialogul social si cetatenia 

activa” 

Asociatia Ateliere Fara Frontiere organizeaza luni, 17 iunie, intre orele 09.30 si 12.30 la Institutul Francez, sala Elvira 

Popescu (Bd. Dacia nr. 77), masa rotunda „Rolul intreprinderilor sociale in dialogul social si cetatenia activa”. 

Continuare... 

Amosnews - Competenţe antreprenoriale pentru 33 de specialişti în incluziune socială din regiunea Centru 

 

Agenţia ONU pentru Dezvoltare (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare - UNDP) a organizat, la Târgu Mureş, în 

perioada 11-13 iunie 2013, seminarul regional de formare “Competente antreprenoriale în economie socială”. Timp de trei 

zile, specialiştii în incluziune socială din cadrul instituţiilor publice locale şi organizaţiilor neguvernamentale din regiunea 

de dezvoltare Centru (Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mures şi Sibiu) au discutat despre conceptele teoretice de baza 

ale antreprenoriatului social, precum şi despre rolul autorităţilor publice în dezvoltarea modelelor de economie socială 

pentru comunităţile de romi. 

Continuare... 

 

 

 

http://www.iccv.ro/
http://sas.unibuc.ro/
http://profitpentruoameni.ro/stiri/conferinta-economia-sociala-si-calitatea-vietii-in-romania-28-iunie-2013/
http://www.atelierefarafrontiere.ro/
http://profitpentruoameni.ro/stiri/eveniment-masa-rotunda-rolul-intreprinderilor-sociale-in-dialogul-social-si-cetatenia-activa/
http://www.amosnews.ro/competente-antreprenoriale-pentru-33-de-specialisti-incluziune-sociala-din-regiunea-centru-2013-06-1
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Persoane cu dizabilități 

Știrile TVR - Dotările pentru elevii cu dizabilităţi lipsesc în şcolile din România. Povestea unor copii din Sibiu  

În România elevii cu probleme locomotorii nu urca în laboratoarele de la etaje pentru că nu au lifturi, nu merg la toaletă 

pentru că nu sunt adaptate pentru ei şi nu ies în pauze pentru că nu are cine să le împingă căruciorul. Stau cel mult pe hol 

şi eventual mai deschid un geam pentru a lua puţin aer curat. Este realitatea crudă pe care o regăsim în mai toate şcolile 

din România. Vă prezentam cazul unor elevi din Sibiu care fac eforturi uimitoare să meargă la şcoală. 

Continuare... 

Digi24 - Pacienţii cu HIV în pericol să rămână fără tratament 

 

Peste 10.000 de pacienţi cu HIV-SIDA din toată ţara sunt în pericol. Spitalele rămân fără medicamente de la 1 iulie, iar 

asta pentru că Ministerul Sănătăţii şi-a asumat o achiziţie centralizată. Procedurile nici nu au început însă, astfel că în 

două săptămâni medicii ar putea fi puşi în situaţia de a le transmite pacienţilor că nu mai au cum să îi trateze. 

Continuare... 

POSDRU / Fonduri europene 

Bursa - Teodorovici: "Excesul de reglementare a îngreunat absorbţia fondurilor europene" 

 

Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR) intervine în diminuarea riscului pe care şi-l asumă băncile atunci când 

acordă împrumuturi agricole, conform afirmaţiilor doamnei Ileana Bratu, directorul FGCR, care arată că această instituţie 

oferă garanţii pentru creditele acordate de bănci IMM-urilor din domeniul agricol. "Dacă un beneficiar de credit agricol 

doreşte să acceseze un astfel de instrument, se duce la bancă, unde trebuie să obţină o garanţie.  

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - POS DRU: Liste întrebări și răspunsuri actualizate 
 

Au fost publicate Listele actualizate cu răspunsurile la întrebările adresate de potențialii solicitanți POSDRU pentru: Ghidul 

Solicitantului – Condiții Generale, DMI 5.1 Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare (proiecte strategice 

și granturi), DMI 5.2 Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea 

resurselor umane și ocuparea forței de muncă proiecte (strategice și granturi) și DMI 6.3 Promovarea egalității de șanse 

pe piața muncii (proiecte strategice și granturi). 

Continuare... 

http://stiri.tvr.ro/dotarile-pentru-elevii-cu-dizabilitati-lipsesc-in-scolile-din-romania-povestea-unor-copii-din-sibiu_31622.html
http://www.digi24.ro/stire/Pacientii-cu-HIV-in-pericol-sa-ramana-fara-tratament_110736
http://www.bursa.ro/conferinta-bursa-fondurile-europene-editia-a-v-a-teodorovici-excesul-de-reglementare-a-ingreunat-...&s=fonduri_europene&articol=208439.html
http://www.bursa.ro/conferinta-bursa-fondurile-europene-editia-a-v-a-teodorovici-excesul-de-reglementare-a-ingreunat-...&s=fonduri_europene&articol=208439.html
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1595-pos-dru

