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Economie / Incluziune socială 

Profitpentruoameni.ro - FOTO: Seminar de economie socială la București, organizat de Programul Națiunilor 

Unite pentru Dezvoltare 

Autorități centrale și locale, reprezentanți ai entităților de economie socială și ai societății civile au participat pe 17 aprilie 

la București la seminarul “Economia Socială – Profit pentru Oameni”, organizat de Programul Națiunilor Unite pentru 

Dezvoltare (PNUD) România în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România, proiect cofinanțat din Fondul 

Social European prin Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”, Axa prioritară 6 

Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale. 

Continuare... 

Profitpentruoameni.ro - Fundatia PACT finanțează cu 10.000 lei un start-up de economie socială 

Fundatia PACT lanseaza a doua runda a programului de finantare PACT pentru COMUNITATE dedicat comunitatilor mici 

din sudul Romaniei. Prin PACT pentru COMUNITATE, Fundatia PACT isi propune sa contribuie la producerea unor 

schimbari pozitive si de lunga durata in comunitatile in care lucreaza; sa contribuie la crearea de comunitati puternice si 

solidare, construind capacitatea membrilor acestora de a lua initiativa si a se asocia pentru a imbunatati conditiile de trai si 

calitatea vietii pentru intreaga comunitate, valorificand responsabil resursele locale. 

Continuare… 

Alba24.ro - FOTO | Proiectul “RURES”: Trei întreprinderi sociale înfiinţate în judeţul Alba promovează tradiţia, 

natura şi agricultura 

 

Alba Iulia a găzduit, marţi, la Hotel Hermes, campania de promovare a rezultatelor proiectului ”Rures – Spaţiul Rural şi 

Economia Socială în România” al Fundaţiei Soros România. Prin intermediul acestui proiect, în judeţul Alba s-a urmărit 

susţinerea antreprenoriatului social în mediul rural prin înfiinţarea de întreprinderi sociale la sat. 

 

Continuare… 

 

 

http://profitpentruoameni.ro/stiri/foto-seminar-de-economie-sociala-la-bucuresti/
http://www.fundatiapact.ro/
http://profitpentruoameni.ro/stiri/fundatia-pact-finanteaza-cu-10-000-lei-un-start-up-de-economie-sociala/
http://alba24.ro/foto-proiectul-rures-trei-intreprinderi-sociale-infiintate-in-judetul-alba-promoveaza-traditia-natura-si-agricultura-183055.html
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Ziua de Vest - Peste 180 de invitaţi din ţară şi din străintate vor dezbate practici despre economia socială, la 

Timişoara 

 

Asociația CRIES Timişoara – Centrul de Resurse pentru Initiative Etice şi Solidare - și Facultatea de Sociologie şi 

Psihologie din cadrul Universităţii de Vest Timişoara (UVT) vor organiza două evenimente internaţionale, în perioada 16-

17 mai 2013, în Aula Magna a UVT. 

Continuare… 

Persoane de etnie romă 

Monitorul de Suceava - Cum au devenit romii din Pătrăuţi prima comunitate Amish din România, fără a avea 

habar de asta 

 

Una dintre cele mai controversate comunităţi din America, renumită pentru modul simplist de viaţă, la fel ca în Evul Mediu, 

în care membrii acesteia  trăiesc fără electricitate, fără gaz metan, fără canalizare, care nu ştiu ce e acela  televizor, radio 

sau telefoane mobile, a găsit adepţi în sânul unei comune sucevene renumite pentru numărul mare de ţigani. 

 

Continuare...  

 

Șomaj / Ocupare / Sărăcie 

Hotnews - INS: 29,0% din totalul persoanelor ocupate erau concentrate in sectorul agricol, 28,6% in industrie si 

constructii, iar 42,4% in servicii 

 

In anul 2012, rata de ocupare (ponderea populatiei ocupate dintr-o grupa de varsta in populatia totala din aceeasi grupa 

de varsta) a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost de 59,5%, iar rata somajului  de 7,0%, se arata intr-o nota 

remisa miercuri dimineata de Institutul National de Statistica. 

Continuare... 

Adevărul (Sibiu) - Bursa generală a locurilor de muncă are loc vineri la Sibiu şi Mediaş 

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Sibiu organizează vineri,  19 aprilie, Bursa generală a locurilor de 

muncă în Sibiu (la Cercul Militar) şi  Mediaş (la sediul  agenţiei), începând cu ora 9.00. 

 

Continuare... 

Adevărul (Brăila) - 370 de locuri de muncă în cadrul bursei de profil de la Brăila. Doar 4% din aceste locuri sunt 

pentru intelectuali 

 

Agenţia  Judeţeană  pentru  Ocuparea  Forţei de Muncă Brăila organizează în data de 19 aprilie 2013, începând cu ora 

http://ziuadevest.ro/eveniment/38699-peste-180-de-invitai-din-ar-i-din-strintate-vor-dezbate-practici-despre-economia-social-la-timioara.html
http://www.monitorulsv.ro/Local/2013-04-17/Cum-au-devenit-romii-din-Patrauti-prima-comunitate-Amish-din-Romania-fara-a-avea-habar-de-asta
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-14636175-ins-29-0-din-totalul-persoanelor-ocupate-erau-concentrate-sectorul-agricol-28-6-industrie-constructii-iar-42-4-servicii.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+hotnews%2Fyvoq+%28Hotnews.ro%29
http://adevarul.ro/locale/sibiu/bursa-generala-locurilor-munca-loc-vineri-sibiu-medias-1_516d4b5c053c7dd83f149970/index.html
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9.00 “Bursa generală a locurilor de muncă”. Reamintim că Brăila este pe locul 12 la şomaj pe ţară, iar dintre cei 8.838 de 

şomeri, 6.000 sunt indemnizaţi. În total, în Brăila, sunt 5.900 de angajatori care contribuie la asigurările de stat. 

 

Continuare... 

Deșteptarea (Bacău) - TÂRGUL DE CARIERE A AJUNS ȘI ÎN BACĂU 
 

Sute de băcăuani interesați de un loc de muncă au ajuns, ieri, la prima ediție organizată în Bacău a Târgului de Cariere. 

Evenimentul s-a înscris în cea mai mare rețea din România și din Republica Moldova, care aduce împreună sute de 

angajatori și mii de candidați. Oferta de locuri de muncă a venit din partea unor cunoscute firme din diferite domenii. 

Continuare... 

7est.ro (Iași) - Pe 19 aprilie la Iasi se va desfasura Bursa locurilor de munca  

Iesenii care nu au inca un loc de munca isi pot pregati CV-ul. Vineri se organizeaza la Iasi, la Casa de Cultura a 

Studentilor, Bursa locurilor de munca. Pana in prezent, aproape 100 de agenti econimici si-au prezentat oferta. Peste 

1000 de locuri de munca sunt puse la bataie, la mare cautare fiind inginerii, farmacistii si economistii. 

Continuare... 

POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE 

Hotnews - Eugen Teodorovici, Ministrul Fondurilor Europene: De luni, 22 aprilie, beneficiarii POSDRU nu vor mai 

depune hartii. Vor aduce documentele pe CD 

 

Beneficiarii fondurilor UE pentru resurse umane (POSDRU) nu vor mai fi obligati sa aduca "nicio foaie de hartie" cand 

depun documentele de rambursare pe proiecte, cu exceptia procesului verbal de predare-primire al CD-ului pe care sunt 

inserate documentele, a declarat Eugen Teodorovici, Ministrul Fondurilor Europene, in cadrul unui interviu acordat 

EurActiv.ro. Masura ar urma sa fie pusa in aplicare incepand de luni, 22 aprilie. 

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - Esti student in ciclul de licenta sau cel de masterat?  

Vrei sa stii mai multe despre Instrumentele Structurale puse la dispozitia Romaniei de catre Comisia Europeana? Vrei sa 

stii cine poate obtine finantare? Ce se finanteaza? Si care sunt pasii? 

 

Centrul de Informare pentru Instrumente Structurale din Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 54B, Bucuresti organizeaza pe 25 

aprilie 2013, incepand cu ora 14, o noua sesiune de informare intitulata “ABC-ul Instrumentelor Structurale”. In urma 

acestui seminar, Centrul ofera 2 Internship-uri pentru participanti. 

Continuare... 

http://adevarul.ro/locale/braila/370-locuri-munca-cadrul-bursei-profil-braila-doar-4-locuri-intelectuali-1_516eaab8053c7dd83f1a9c5b/index.html
http://www.ziaruldebacau.ro/2013/04/18/targul-de-cariere-a-ajuns-si-in-bacau.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ziarbacau+%28Ziarul+de+Bacau%29
javascript:void(0);
http://www.7est.ro/stiri/Agenda/19665-Pe-19-aprilie-la-Iasi-se-va-desfasura-Bursa-locurilor-de-munca
http://economie.hotnews.ro/stiri-eurofonduri-14642711-exclusiv-eugen-teodorovici-ministrul-fondurilor-europene-luni-22-aprilie-beneficiarii-posdru-nu-vor-mai-depune-hartii-vor-aduce-documentele.htm
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12847
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Fonduri-structurale.ro - POSDRU: O noua lista de intrebari frecvente publicata de OIR Nord Est! 

OIR POSDRU Nord Est a publicat Lista intrebarilor frecvente si a raspunsurilor corespondente privind implementarea 

proiectelor finantate prin POSDRU 2007 – 2013. 

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - Se simplifica accesul la finantare pentru comunitatile locale printr-un nou program 

guvernamental! 

Saptamana trecuta a fost aprobata o Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind infiintarea Programul National de 

Dezvoltare Locala.  Ministrul Liviu Dragnea a declarat ca acest nou program „nu este un alt Program National de 

Dezvoltare a Infrastructurii(PNDI). Este vorba de un program care reuneste trei acte normative prin care se finantau, din 

partea a trei structuri centrale, acelasi tip de lucrari in administratia locala”.  

Continuare... 

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12849
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12858

