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Economie / Incluziune socială
Profitpentruoameni.ro - CONNECTION 2013 aduce impreuna peste 150 de antreprenori si initiative sociale
The HUB Bucharest, alaturi de Fundatia ERSTE si good.bee, a lansat ieri Connection 2013, cea mai mare conferinta
dedicata antreprenoriatului si inovarii sociale. Peste 30 de speakeri din Romania si din strainatate, profesionisti in diverse
domenii, impartasesc din practica lor pe parcursul celor doua zile ale conferintei (14-15 martie 2013). Programul cuprinde
prezentari, workshopuri interactive, exemple de bune practici, precum si grupuri de discutii pe teme si proiecte concrete.
Continuare…
Romania Libera - Meşteşugarii romi cuceresc Europa. Iniţiativă românească, în semifinala unei competiţii
europene
O afacere socială românească demarată de organizaţia Romano ButiQ a fost selectată de Comisia Europeană din peste
600 de aplicaţii, în semifinala competiţiei europene "Social Innovation Award", potrivit unui comunicat remis redacţiei.
Continuare…
Responsabilitatesociala.ro - Raport despre cum pot companiile sa-si evalueze impactul socio-economic
Organizatia World Business Council for Sustainable Development (WBCSD ) a lansat un raport despreprincipalele
metode si instrumente de masurare a impactului socio-economic al companiilor. Scopul acestuia este de a ajuta
managerii din companii sa-si aleaga instrumentul de evaluare potrivit, in functie de tipul de business.
Continuare…
Mediafax - Ministerul Economiei lansează o nouă formă a ordonanţei pentru protecţia angajaţilor disponibilizaţi
Ministerul Economiei a lansat o altă formă a ordonanţei privind protecţia socială, care nu mai include o listă a companiilor
restructurate, ci stabileşte că societăţile care "pot" efectua concedieri colective, dar şi numărul de angajaţi "ce urmează să
fie disponibilizaţi" vor fi decise de Guvern.
Continuare...

Asociaţia Alternative Sociale

Universitatea “Alexandru Ioan
Cuza”Iași

Academia de Studii Economice
București

Programul Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare România

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!

Persoane cu dizabilități
Desteptarea (Bacău) - Copiii nevazatori expun la Muzeul “Iulian Antonescu”
Un proiect de educatie muzeala, realizat in parteneriat de Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” si Muzeul Judetean de
Arta Prahova “Ion Ionescu-Quintus”, va permite copiilor cu deficiente de vedere din municipiul Ploiesti sa-si prezinte
lucrarile in Galeria “Hol”, de pe strada 9 Mai. Vernisajul va avea loc vineri, 15 martie, de la ora 12.
Continuare…
Persoane de etnie romă
Hotnews - Ministrul francez de Interne: Vom continua demolarea taberelor de romi din Franta

Ministrul francez de Interne, Manuel Valls, a declarat intr-un interviu ca Franta va continua demolarea celor aproximativ
400 de tabere de romi instalate ilegal pe teritoriul francez, transmite Mediafax.

Continuare...
Adevarul - „Bloomberg“: R este pentru România, romi şi rasism în dezbaterea europeană despre migraţie
Problema romilor prezenţi în ţările europene a devenit un subiect de larg interes pentru presa occidentală. În timp ce
unele state avertizează cu privire la valul de imigranţi, altele şi-au dat seama că aceste mesaje nu fac parte decât dintr-o
campanie împotriva Uniunii Europene. În ediţia electronică a publicaţiei „Bloomberg“ a fost publicat un editorial în care
România este apărată în acest val continuu de critici.
Continuare...
Adevarul (Hunedoara) - Romii bogaţi din Hunedoara au fost somaţi să îşi achite taxele. Primăria are de recuperat
sume importante de la ei
Proprietarii palatelor ţigăneşti ridicate în ultimii ani la marginea municipiului Hunedoara sunt acuzaţi că nu şi-au achitat
taxele pe clădirile pe care le deţin şi, mai mult, nici măcar nu au declarat vilele, pentru a nu plăti impozite.
Continuare...
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O decizie internă o Poştei din localitatea Lunca Cetăţuii a generat un conflict interetnic între românii şi romii din sat. Totul
a pornit de la alocaţiile copiilor, pe care poştaşii le dau mai întâi etnicilor şi, la câteva zile, românilor
Continuare...
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POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE
Fonduri-structurale.ro - Vesti bune pentru beneficiarii de fonduri europene. Proiecte evaluate, cheltuieli
rambursate si noi apeluri lansate pana la finalul lunii iunie!
Ministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici, a anuntat joi, 14 martie ca pana la finalul lunii iunie vor fi evaluate toate
cererile de finantare ramase nesolutionate, vor fi verificate si platite toate cererile de rambursare depuse pana la
momentul actual si vor fi lansate toate apelurile pe care au ramas sume nealocate.
Continuare...
Fonduri-ue.ro - OI POSDRU MEN: Actualizarea informaţiilor cu privire la autoritatea contractantă şi a
reprezentantului legal
Pentru eficientizarea procesului de aprobare al actelor adiţionale la contractul de finanţare, Organismul Intermediar al
Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Ministerul Educației Naționale (OI POSDRU MEN)
pune la dispoziţia beneficiarilor modelul de notă de fundamentare și de act adițional, documente ce cuprind informaţiile
actualizate cu privire la autoritatea contractantă şi a reprezentantului legal al OIPOSDRU MEN.
Continuare...

Altele
Romania Libera - Şomajul devine principala grijă a Europei, iar liderii UE vor face concesii în privinţa deficitelor
Liderii europeni sunt pe cale să slăbească restricţiile bugetare cerute de Germania, în condiţiile în care recesiunea şi
şomajul în creştere în sudul continentului înlocuiesc criza datoriilor, ca principală problemă a zonei euro, relatează
Bloomberg, conform Mediafax.
Continuare...

Adevarul - Peste 8.700 de joburi disponibile la nivel naţional în această săptămână
Peste 8.700 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel naţional, în perioada 14 - 20 martie, informează Agenţia
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). Cele mai multe joburi sunt disponibile în judeţul Cluj.
Continuare...
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Yahoo News - Erasmus pentru antreprenori. Burse între 530 și 1.100 euro/lună

Cei care vor să demareze un business în baza unui plan viabil sau cei care au început o afacere proprie în ultimii trei ani
pot aplica pentru programul „Erasmus pentru tinerii antreprenori”.

Continuare...

Administratie.ro - Investiţii de peste 10 milioane de euro în infrastructura socială din judeţul Olt, prin POR
Consiliul Judeţean Olt a atras fonduri europene de peste 10 milioane de euro pentru îmbunătăţirea infrastructurii sociale
din judeţ, majoritatea proiectelor implementate fiind deja finalizate, a anunţat, joi, consilierul preşedintelui Consiliului
Judeţean Olt, Miruna Ginerică. Acesta a arătat că CJ Olt a depus în cadrul Programului Operaţional Regional (POR)
2007-2013, Axa prioritară 3 'Îmbunătăţirea infrastructurii sociale', un număr de nouă proiecte, toate primind finanţare.
Continuare...

Asociaţia Alternative Sociale

Universitatea “Alexandru Ioan
Cuza”Iași

Academia de Studii Economice
București

Programul Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare România

