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Economie / Incluziune Socială 

Profitpentruoameni.ro - Specialiști din Sfântu Gheorghe au participat la un schimb de experiență în domeniul 

economiei sociale 

Specialiști din domeniul incluziunii sociale/economiei sociale din Sfântu Gheorghe au participat în perioada 3 – 4 

octombrie la schimbul de experiență organizat la București de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) 

România  în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România. 

Facilitarea schimbului de experiență dintre entitățile de economie socială și persoanele interesate de domeniu, facilitarea 

construirii de parteneriate, promovarea economiei sociale și prezentarea unor modele de succes de întreprinderi sociale 

au reprezentat obiectivele evenimentului care a reunit 16 specialiști, mulți dintre aceștia fiind direct interesați de înființarea 

unei întreprinderi sociale și de dezvoltarea la nivel local a inițiativelor de economie socială în vederea integrării/reintegrării 

sociale a grupurilor dezavantajate. 

Continuare... 

IES.org.ro - Antreprenori sociali: Spuneti-va parerea! 

 

Comisia Europeana, in parteneriat cu Comitetul Economic si Social European si Municipalitatea Strasbourg, lanseaza la 

Strasbourg, in perioada 16-17 ianuarie, evenimentul "Antreprenori sociali: Spuneti-va parerea!", uneveniment interactiv 

european cu privire la antreprenoriat social si economia sociala. 

Continuare... 

IES.org.ro - A doua editie a Competitiei Europene a Inovarii Sociale 

 

Ai o idee pentru a combate rata ridicata a somajului? Crezi ca poti contribui la imbunatatirea conditiilor de munca ale 

persoanelor blocate in locuri de munca slab remunerate,indiferent de cauze: inegalitate de gen, varsta, statut social sau 

handicap? Stii cum poti sa dezvolti oportunititati pentru cei 27 de milioane de europeni fara un loc de munca? Atunci 

aceasta Competitia Europeana a Inovarii Sociale iti este dedicata! 

Continuare... 

http://profitpentruoameni.ro/stiri/specialisti-din-sfantu-gheorghe-au-participat-la-un-schimb-de-experienta-in-domeniul-economiei-sociale/
http://www.ies.org.ro/info-stiri/vrs/IDstire/762/t/antreprenori-sociali-spuneti-va-parerea
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/competition/index_en.htm
http://www.ies.org.ro/info-stiri/vrs/IDstire/763/t/a-doua-editie-a-competitiei-europene-a-i
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Altreileasector.ro - Ţara lui Andrei – cele mai importante cifre 

Peste 2.200 de proiecte susţinute, din 2009 până în prezent. Mai mult de 90 de iniţiative finanţate şi 6.000 de voluntari 

implicaţi. Un buget de 3,3 milioane de euro în 2012. Aşa arată, pe scurt, rezultatele înregistrate până acum de Ţara lui 

Andrei. 

Continuare... 

POSDRU / Fonduri europene 

Businessmagazin.ro - Teodorovici: Cei care lucrează cu fonduri UE nu ar trebui să fie funcţionari publici, pentru a 
putea fi sanccţionaţi 

 

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, că cei care lucrează cu fonduri 

europene ar trebui să nu mai fie funcţionari publici, pentru a putea astfel să fie sancţionaţi atunci când greşesc. 

Continuare...  

Fonduri-structurale.ro - Fraudarea fondurilor europene - Care sunt solutiile? 

Fraudarea fondurilor europene a ajuns din nou in atentia mass-mediei, mediului de afaceri si autoritatilor responsabile de 

gestionarea fondurilor europene, cu prilejul conferintei „De ce ni se scurg printre degete banii de la UE?”,organizata ieri, 

14 octombrie, de Societatea Academica din Romania (SAR) si Structural Consulting™ Group – www.fonduri-

structurale.ro – www.proiecte-structurale.ro, cu sprijinul Reprezentantei Comisiei Europene in Romania.  

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU SE - Registrul Cererilor de Rambursare până la 15 octombrie 2013 
 

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

Sud-Est a publicat Registrul cererilor de rambursare la nivelul OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est până la data de 

15.10.2013. 

Continuare... 
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