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Economie / Incluziune socială 

Profitpentruoameni.ro - Afacerea sociala Romano ButiQ, semifinalista la premiul Comisiei Europene EU Social 

Innovation Award 

Din peste 600 de aplicari din toate statele membre, o idee romaneasca ─ cooperativele Romano ButiQ ─ a fost selectata 

de catre reprezentantii Comisiei Europene în semifinalele EU Social Innovation Award. Competitia se adreseaza celor 

care reusesc sa gaseasca solutii viabile pentru crearea de noi locuri de munca, pentru îmbunatatirea conditiilor de lucru 

sau pentru cresterea numarului de oportunitati, cu precadere în randul categoriilor care, din motive de gen, varsta, 

handicap sau alte decalaje, sunt blocate pe piata muncii. 

Continuare… 

Euclidnetwork.eu - European Parliament approves new rules for social investments and venture capital 

European parliament has today voted overwhelmingly in favour of a bill enabling the creation of a new fund for social 
entrepreneurship (EuSEF), as well as introducing Europe-wide regulation of venture capital. The changes to the law 
regarding the creation of the new fund will take immediate effect, creating a brand new kind of European investment fund 
for the social economy. 
 
Continuare… 
 

Anunt privind organizarea selectiei asociatiilor si fundatiilor pentru a primi subventii de la bugetul de stat, prin 

bugetul alocat MMFPSPV in anul 2013 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice cod fiscal 4266669, cu sediul în Bucureşti, str. 

Dem. I. Dobrescu nr.2 - 4, intrarea B, Sector 1 Bucureşti,telefon/fax : 021/315.71.43 organizează selecţia asociaţiilor şi 

fundaţiilor în vederea acordării de subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul alocat MMFPSPV pentru anul 2013, lunile 

mai-decembrie. 

Continuare... 

 

 

 

http://profitpentruoameni.ro/stiri/afacerea-sociala-romano-butiq-semifinalista-la-premiul-comisiei-europene-eu-social-innovation-award/
http://euclidnetwork.eu/news-and-events/sector-news/1001-european-parliament-approves-new-rules-for-social-investments-and-venture-capital.html
http://www.granturi.ro/finantari/asociatii-si-alte-organizatii-civile-fundatii/sprijinire-financiara-nerambursabila/anunt-privind-organizarea-selectiei-asociatiilor-si-fundatiilor-pentru-a-primi-subventii-de-la-bugetul-de-stat-prin-bugetul-alocat-mmfpspv-in-anul-2013-17622.html
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StiriONG.ro - Peste 1200 de idei de implicare civica aflate in evaluare 

 

Sunt organizatiile neguvernamentale din Romania active? Raspunsul este da. O dovada a acestui fapt este numarul mare 

de cereri depuse in cadrul apelului de proiecte lansat deFondul pentru Inovare Civica al Fundatiei pentru Dezvoltarea 

Societatii Civile. In perioada 6 – 27 februarie, peste 1200 de idei de implicare civica s-au inscris in selectie, dintre acestea, 

aproximativ 14 idei urmand a fi selectate. 

Continuare... 

StiriONG.ro - ONGFest – Targul Economiei Sociale, editia 2013 

 

Editia acestui an a ONGFest va avea loc intre 17-19 mai, in Parcul Tineretului, intrarea dinspre Colegiul National 

Gheorghe Sincai. Conceptul evenimentului va fi cel cu care din ultimii 4 ani: standuri expozitionale, scena cu program 

cultural-artistic, diverse activitati la standuri, seminarii, dezbateri sau ateliere. 

Continuare... 

Observatorul de Covasna - Nici ONG-urile nu vor impozite mai mari cu 50% în Sfântu Gheorghe 
 

Federația Organizațiilor Non-Guvernamentale din Sfântu Gheorghe va depune la Comisia Economică din cadrul 

Consiliului Local, dar și la primarul Antal Árpád, o solicitare de modificare a hotărârii de creștere cu 50% a impozitelor 

pentru persoanele juridice. 

Continuare... 

 

Persoane beneficiare de venit minim garantat / sărăcie 

Ziarul de Bacău - PRIMĂRIA BACĂU VA DA AJUTOARE DE URGENȚĂ PERSOANELOR AFLATE LA LIMITA DE 
SUPRAVIEȚUIRE 
 

Primăria Bacău va acorda ajutoare de urgență pentru o categorie extinsă de persoane. La ultima ședință a Consilului 

Local Bacău, aleșii au fost de acord să extindă categoria de beneficiari de ajutor de urgență. Dacă până acum puteau 

primi un ajutor financiar doar persoane grav bolnave și fără posibilități materiale, victimele unor calamitați naturale, acum 

pot beneficia de sprijin finaciar și persoanele sau familiile aflate la limita de supraviețuire.  

Continuare... 

 

 

 

http://www.stiriong.ro/donatori/organizatii-neguvernamentale/s-a-lansat-programul-de-finantare-fondul
http://www.stiriong.ro/donatori/organizatii-neguvernamentale/s-a-lansat-programul-de-finantare-fondul
http://www.stiriong.ro/donatori/organizatii-neguvernamentale/peste-1200-de-idei-de-implicare-civica
http://www4.pmb.ro/wwwt/APG/tineretului.htm
http://www.stiriong.ro/actualitate/evenimente-1/ongfest-a-targul-economiei-sociale-ed
http://www.covasnamedia.ro/beta/?p=42700
http://www.ziaruldebacau.ro/2013/03/14/primaria-bacau-va-da-ajutoare-de-urgenta-persoanelor-aflate-la-limita-de-supravietuire.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ziarbacau+%28Ziarul+de+Bacau%29
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Persoane de etnie romă 

Adevarul - FOTO Reportaj Daily Mail la rromii din Dâlga: Abia aşteaptă să se mute în Marea Britanie în 2014 

 

Ridicarea restricţiilor de muncă în străinătate începând cu 1 ianuarie 2014 îi face pe români să viseze cu ochii deschişi, iar 

pe străini să se îngrijoreze că vor fi asaltaţi de imigranţi. Mai multe familii de etnie rromă din judeţul Călăraşi abia aşteaptă 

să se mute în Marea Britanie, sporind temerile străinilor. În satul Dâlga, în care comunitatea numără puţin peste 2.000 de 

suflete, se fac deja planuri măreţe. 

 

Continuare... 

 

Realitatea.net - Băsescu: "Toţi puradeii la şcoală!" Asta e soluţia europeană pentru problema romilor 

 

Preşedintele Traian Băsescu a declarat că problema romilor în spaţiul european nu va fi rezolvată nici în generaţiile 

următoare dacă nu se aplică soluţia "toţi puradeii la şcoală", indiferent dacă aceştia se află în Germania, Spania sau Italia. 

 

Continuare... 

 

RTV.net - Jurnaliştii de la Al Jazeera au făcut un reportaj în cartierul romilor din Baia Mare VIDEO 

 

Jurnaliştii televiziunii britanice Al Jazeera au venit în România pentru a face un reportaj despre viaţa romilor din Baia 

Mare, după toate reportajele negative apărute în presa internaţională. Ziariştii de la Al Jazeera au văzut la faţa locului că 

lucrurile nu stau chiar aşa cum relatează ziariştii străini, ba mai mult, s-au arătat impresionaţi de proiectul primăriei de a 

integra romii în societate. 

 

 Continuare...

Acasa.ro - Problemele romilor, proiectate in expozitia artistului Mugur Varzariu 

 

Maine, 14 martie, ora 16:00, la Biblioteca Nationala a Romaniei, are loc vernisajul expozitiei "Stop Wasting another 

generation" a artistului social Mugur Varzariu, care se va desfasura pana in 11 aprilie 2013. Expozitia se adreseaza 

pasionatilor de fotografie, iubitorilor de arta, dar mai ales celor implicati si interesati de problematica drepturilor omului. 

 

Continuare... 

 

 

 

http://adevarul.ro/locale/calarasi/reportaj-daily-mail-rromii-dalga-abia-asteapta-mute-marea-britanie-2014-1_51403d6e00f5182b8500869d/index.html
http://www.realitatea.net/basescu-toti-puradeii-la-scoala-asta-e-solutia-europeana-pentru-problema-romilor_1133183.html
http://www.rtv.net/jurnalistii-de-la-al-jazeera-au-facut-un-reportaj-in-cartierul-romilor-din-baia-mare-video_70608.html
http://stiri.acasa.ro/monden-124/problemiectate-in-expozitia-artistului-mugur-varzariu-178586.html
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Ziare.com - CBS: Viata intr-un sat de rromi din Romania (Galerie foto) 
 

Rromii din Romania au acaparat atentia presei chiar si dincolo de Oceanul Atlantic, una dintre cele mai importante 

televiziuni din Statele Unite ale Americii realizand un reportaj cu rromii din tara noastra. Romii din satul Dalga, comuna 

Dor Marunt, judetul Calarasi, precum si modul lor de viata fac subiectul reportajului CBS News. 

Continuare... 

Dw.de  - Anti-nazişti de zăpadă şi mic dejun cu romi la Duisburg 

 

Mitingul extremei drepte populiste a mobilizat cartierul în care locuiesc, la Duisburg, romii recent imigraţi din România. În 

uşa uşor crăpată se aliniază, suprapuse, mai multe perechi de ochi. Nu că ar fi prima oară când e zarvă pe scara blocului. 

Dar nu e zarva lor, aia pe care o ştiu de acasă. Unde mai pui că de jur împrejurul blocului stau aliniate dubele verzi şi 

albastre ale poliţiei. 

 

Continuare… 
 

 

POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE 

Ministerul Fondurilor Europene are o nouă pagină de internet: www.fonduri-ue.ro 
 

Începând de astăzi, pagina web a Ministerului Fondurilor Europene (MFE) este www.fonduri-ue.ro, unde pot fi găsite toate 

informaţiile despre fondurile europene alocate României. Mult mai important, www.fonduri-ue.ro este unicul site care oferă 

o imagine de ansamblu despre finanţările UE şi informaţii referitoare la programele operaţionale pentru atragerea şi 

absorbţia acestora. 

Continuare... 

http://www.cbsnews.com/2300-202_162-10016106.html
http://www.ziare.com/social/rromi/cbs-viata-intr-un-sat-de-rromi-din-romania-galerie-foto-1223914
http://www.dw.de/anti-nazi%C5%9Fti-de-z%C4%83pad%C4%83-%C5%9Fi-mic-dejun-cu-romi-la-duisburg/a-16667621
http://www.fonduri-ue.ro/comunicate-de-presa/1197-noua-pagina-mfe
http://www.fonduri-ue.ro/comunicate-de-presa/1197-noua-pagina-mfe

