
   

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 

 

 

   Modelul Economiei Sociale în România 

Revista presei – 15 aprilie 2013 

 

Economie / Incluziune socială 

Craiovaforum.ro - Fabricat in Tara lui Andrei – scurt rezumat 

 

Din Ianuarie de cand s-a lansat proiectul Fabricat in Tara lui Andrei si pana acum, s-au intamplat urmatoarele: 1.      in 

competitie au fost inscrise 512 idei de afaceri sociale din diverse domenii de activitate. 2.      la finalul lunii martie au fost 

desemnati cei 20 de finalisti ale caror idei vor schimba in bine comunitatile din care fac parte. Lista cu cei 20 finalisti o 

puteti vedea aici: http://www.taraluiandrei.ro/fabricat-in-tla/castigatori 3.      saptamana trecuta, cei 20 de finalisti au 

inceput deja workshop-urile sustinute de reprezentantii Petrom si de specialistii in antreprenoriat social, NESsT. La aceste 

workshop-uri finalistii vor afla care sunt pasii urmatori pentru dezvoltarea afacerilor lor si li se va testa capacitatea de a 

conduce o afacere sociala. 

 

 Continuare...

Responsabilitatesocială.ro - A XII-a editie a Galei Premiilor Comunitatii Bacauane 

Fundatia de Sprijin Comunitar (FSC) va organiza, pe 16 mai, cea de-a XII-a editie a Galei Premiilor Comunitatii 

Bacauane. Evenimentul isi propune sa stranga fonduri pentru persoanele defavorizate si sa recunoasca public cele mai 

responsabile companii din Bacau si cei mai implicati actori ai societatii civile. 

Continuare... 

 

Șomaj / Ocupare / Sărăcie 

Adevărul (Călărași) - Mai puţine persoane care îşi caută o slujbă. Rata şomanului a scăzut la 7,29% 

 

La 31 martie 2013, în evidenţa AJOFM Călăraşi se aflau înregistraţi 7.724 şomeri, cu 194 persoane mai puţin decât la 

sfârşitul lunii februarie, rata şomajului fiind de 7,29%. Comparativ cu rata şomajului calculată pentru aceeaşi perioadă a 

anului anterior, valoarea înregistrată la finele lunii martie 2013 este cu 1,19 procente mai mare. 

 

 Continuare...

Adevărul (Brașov) - Peste 200 de locuri de muncă la Bursa de săptămâna viitoare 

 

Evenimentul se va desfăşura în 19 aprilie la Casa Armatei. Până acum 30 de firme şi-au anunţat participarea la bursă. 

Vor fi oferite 210 locuri de muncă, astfel: 49 locuri de munca pentru persoane cu studii superioare si 161 locuri pentru 

persoane cu studii medii. 

http://www.craiovaforum.ro/stiri/finante/fabricat-in-tara-lui-andrei-scurt-rezumat.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+StiriDinCraiovaSiOltenia+%28Stiri+din+Craiova+si+Oltenia%29
http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/a-xii-a-editie-a-galei-premiilor-comunitatii-bacauane.html
http://adevarul.ro/locale/calarasi/mai-putine-persoane-isi-cauta-slujba-rata-somanului-scazut-729-1_5167a2c3053c7dd83ffd7d68/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 

 

 

 Continuare...

Adevărul (Tulcea) - Cursuri gratuite de IT pentru şomeri 

 

Centrul de formare al Bibliotecii Judeţene Panait Cerna Tulcea îşi diversifică oferta de cursuri IT pentru comunitatea 

tulceană. Dacă până în prezent au organizat cursuri IT pentru copii şi pensionari, din luna aprilie 2013 îşi exind oferta, 

demarând un proiect pilot de cursuri IT pentru adulţi, cu un număr limitat de locuri, adresându-ne şomerilor şi persoanelor 

aflate în câmpul muncii. 

 

 Continuare...

Adevărul (Tulcea) - O şansă pentru şomeri: Bursa generală a locurilor de muncă va avea loc vineri 

 

Şomerii tulceni sau alte persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sunt aşteptate vineri, 19 aprilie, la Casa de Cultură 

a Sindicatelor, acolo unde Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Tulcea, organizează bursa 

generală a locurilor de muncă. 

 

 Continuare...

Adevărul (Buzău) - 379 de posturi vacante la Buzău, la Bursa Generală a Locurilor de Muncă 

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AFOJM) Buzău organizează vineri, 19 aprilie, Bursa Generală a 

Locurilor de Muncă. Evenimentul va avea loc atât în municipiile Buzău şi Râmnicu Sărat, cât şi în oraşele Nehoiu şi 

Pogoanele. 

 

 Continuare...

Adevărul (Alba Iulia) - Bursă generală a locurilor de muncă la Alba Iulia. Ce joburi sunt oferite şomerilor 

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba organizează  Bursa generală  a  locurilor de muncă  în data de 

19 aprilie 2013. Evenimentul va avea loc  în Sala de conferinţe situată în Alba Iulia, strada Bucovinei, nr. 6 (Zona Piaţa 

Centru), începând cu ora 9.30. 

 

Continuare... 

Persoane de etnie romă 

 

Monitorul de Suceava - Protocol de colaborare între reprezentanţii romilor, jandarmi şi poliţişti 

 

 
Prefectul judeţului Suceava, Florin Sinescu, a găzduit ieri o întâlnire în cadrul căreia s-au spus bazele unui protocol de 

colaborare între reprezentantul comunităţii rome, Virgil Pohoaţă, şi şefii Poliţiei şi Jandarmeriei, comisarul-şef Marcian 

Colman şi generalul de brigadă Eugen Şalar. 

 

http://adevarul.ro/locale/brasov/peste-200-locuri-munca-bursa-saptamana-viitoare-1_5167b696053c7dd83ffde63f/index.html
http://adevarul.ro/locale/tulcea/cursuri-gratuite-it-someri-1_5168051a053c7dd83fffb51d/index.html
http://adevarul.ro/locale/tulcea/o-sansa-someri-bursa-generala-locurilor-munca-loc-vineri-1_516b91a0053c7dd83f0c3c10/index.html
http://adevarul.ro/locale/buzau/379-posturi-vacante-buzau-bursa-generala-locurilor-munca-1_516b9690053c7dd83f0c5519/index.html
http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/bursa-generala-locurilor-munca-alba-iulia-joburi-oferite-somerilor-1_516b982d053c7dd83f0c5d6d/index.html
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Continuare... 

Voxbanat.ro - Romii cărășeni – invitați la burse universitare 

 

Programul este destinat studenţilor romi, care trebuie să îndeplinească anumite condiţii, printre care, să îşi declare 

deschis apartenenţa la etnia romă, să fie admiși la o universitate de stat, să respecte termenele de înscriere stabilite şi să 

îşi definitiveze studiile. Pentru a beneficia de aceste burse, studenţii romi trebuie să depună un formular electronic de 

aplicare, până la data de 30 aprilie.  

Continuare... 

 

POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: Seminar cu tema „Opțiuni simplificate privind costurile” 
 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POS DRU) 

organizează, vineri, 19 aprilie 2013, începând cu ora 9, seminarul cu tema „Opțiuni simplificate privind costurile”. La acest 

eveniment vor participa reprezentanți ai Comisiei Europene (CE), directori ai autorităților de management, reprezentanți ai 

Curții Europene de Conturi (CEC), reprezentanți ai ministerelor de resort și beneficiari ai proiectelor POSDRU. 

 

Continuare… 

 

Business24.ro - Oferta tehnica bate oferta financiara la proiectele din fonduri europene 

 

Sub-licitarea este un fenomen care afecteaza atat absorbtia, cat si calitatea lucrarilor, motiv pentru care Ministerul 

Fondurilor Europene propune analiza ofertei tehnice inaintea celei financiare, a declarat vineri, la Oradea, ministrul 

secretar de stat din Ministerul Fondurilor Europene, Alin Mitrica, prezent la Conferinta regionala "Arhitectura 

transfrontaliera a constructiilor", organizata de Federatia Patronilor Bihor.  

 

Continuare… 

 

Fonduri-structurale.ro - Teodorovici: Nu e normal ca statul sa aiba intarzieri de plati fata de beneficiari 

Prezent la cea de-a patra conferinta regionala cu tema “Cresterea absorbtiei fondurilor structurale si de coeziune”, 

organizata la Pitesti prin intermediul Centrului de Informare pentru Instrumente Structurale, ministrul Eugen Teodorovici a 

afirmat ca se fac eforturi pentru eliminarea intarzierilor in efectuarea platilor catre beneficiari, evolutiile din ultimele luni 

aratand o imbunatatire a situatiei. 

 

Continuare... 

 

 

 

http://www.monitorulsv.ro/Local/2013-04-12/Protocol-de-colaborare-intre-reprezentantii-romilor-jandarmi-si-politisti
http://voxbanat.ro/divertisment/1010-romii-creni-invitai-la-burse-universitare
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1339-posdru
http://www.business24.ro/fonduri-europene/stiri-fonduri-europene/oferta-tehnica-bate-oferta-financiara-la-proiectele-din-fonduri-europene-1527567
http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=12827&t=Stiri
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Ziua News - Speranță liberală penală la POSDRU 

 

Vicepreședintele organizației de tineret a PNL, Nicolae Sântimbrean, vrea să ajungă director regional la POSDRU, deși a 

fost condamnat la un an de închisoare pentru cercetare abuzivă, apoi grațiat. El este susținut pentru ocuparea acestui 

post de către președintele TNL, deputatul Florin Alexandru Alexe, și de doi deputați liberali de Alba. 

 

Continuare... 

 

http://www.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/speranta-liberala-penala-la-posdru-92036

