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Economie / Incluziune socială 

Profitpentruoameni.ro - Reteaua de cooperative Romano ButiQ, aleasa de Comisia Europeana intre cele mai bune 

10 idei de inovare sociala 

In urma unui proces de 8 luni in care au fost evaluate 600 de idei din 35 de tari, juriul a ales proiectul „Romano ButiQ – 

reteaua de cooperative mestesugaresti” drept finalist intre cele mai bune 10 idei de inovare sociala pentru Uniunea 

Europeana, in cadrul „EU Social Innovation Competition. 

Continuare... 

Responsabilitatesociala.ro - Provident finanteaza extinderea proiectului "Recicleta - ECOmunitatea ta" al Viitor 

Plus  

Provident Financial Romania sustine extinderea proiectului de reciclare a hartiei, “Recicleta – ECOmunitatea ta!” , 

implementat de asociatia ViitorPlus .  In cadrul acestuia, in scarile de bloc din sectorul 2 al Capitalei au fost montate cutii 

de colectare a hartiei. Odata umplute, cutiile sunt transportate la firmele de reciclare cu ajutorul unor cargo-triciclete. 

Tricicletele sunt conduse de persoane defavorizate social, care beneficiaza astfel de un loc de munca. 

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - Eco-Social Bucuresti da o noua viata deseurilor 

 

Asociatia Salvati Dunarea si Delta si Eco-Rom Ambalaje, prin intreprinderea sociala Eco-Social Bucuresti, au organizat 

marti, 11 iunie, Seminarul de responsabilizare si implicare a comunitatilor locale privind oportunitatile oferite de 

antreprenoriatul social pe piata muncii din Bucuresti si Ilfov si solutii de gestionare a deseurilor reciclabile. 

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - Fondul ONG: anunt referitor la asistenta acordata potentialilor solicitanti 

 

Consortiul format din Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile si partenerii sai, Centrul de Resurse pentru 

Comunitatile de Romi si Fundatia pentru Parteneriat, reprezinta Operatorul Fondului ONG in Romania. 

Continuare... 

 

http://profitpentruoameni.ro/stiri/reteaua-de-cooperative-romano-butiq-aleasa-de-comisia-europeana-intre-cele-mai-bune-10-idei-de-inovare-sociala/
http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/provident-finanteaza-proiectul-recicleta-ecomunitatea-ta-al-viitor-plus.html
http://www.viitorplus.ro/
http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/provident-finanteaza-extinderea-proiectului-recicleta-ecomunitatea-ta-al-viitor-plus.html
http://www.stiriong.ro/ong/mediu/eco-social-bucuresti-da-o-noua-viata-des
http://www.stiriong.ro/donatori/finantari-pentru-ong/fondul-ong-anunt-referitor-la-asistenta
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ȘtiriONG.ro - Sesiuni de informare regionale cu privire la Fondul ONG in Romania 

 

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, impreuna cu partenerii sai Fundatia pentru Parteneriat si Centrul de 

Resurse pentru Comunitatile de Romi, in calitate de Operator al Fondului ONG in Romania, organizeaza 5 sesiuni de 

informare pentru potentialii solicitanti de finantare nerambursabila. 

Continuare... 

Șomaj / Ocupare 

Adevărul - Cum vede Europa rezolvarea crizei locurilor de muncă pentru tineri 

 

Germania, Franţa, Italia şi Spania caută o modalitate sustenabilă de a veni în ajutorul companiilor mici şi mijlocii, ca parte 

dintr-un plan mai mare de a crea locuri de muncă pentru tinerii şomeri europeni. 

 

 Continuare...

Ziarul de Iași - De unde şomajul record? Peste 5 milioane de locuri de muncă vacante în UE 

 

Fragmentarea pieţei muncii a Uniunii Europene şi decalajele dintre ţări explică de ce, în pofida unui şomaj record, există 

între 4,5 şi 5 milioane de locuri de muncă libere în UE, a susţinut preşedintele Consiliului European, Herman Van 

Rompuy, cu prilejul conferinţei anuale desfăşurate la Geneva de Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM). 

Continuare... 

Persoane cu dizabilități  

Digi24 - Controverse pe criteriile de încadrare în grad de handicap 
 

Criteriile de încadrare ale adulţilor în grad de handicap au fost modificate. Ministerele Muncii şi al Sănătăţii au decis ca 

doar un coeficient de inteligenţă sub 20 - 25 de puncte să permită încadrarea în grad grav. Măsura este considerată 

abuzivă de organizaţiile neguvernamentale care spun că România este singura ţară din Uniunea Europeană care mai ţine 

cont de acest criteriu. 

 

Continuare… 
 

 

 

http://www.stiriong.ro/donatori/finantari-pentru-ong/sesiuni-de-informare-regionale-cu-privir
http://adevarul.ro/international/europa/cum-vede-europa-rezolvarea-crizei-locurilor-demunca-tineri-1_51bb59edc7b855ff56908ea0/index.html
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/de-unde-somajul-record-peste-5-milioane-de-locuri-de-munca-vacante-in-ue--13173.html
http://beta.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Social/Controverse+pe+incadrararea+persoanelor+cu+handicap
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POSDRU / Fonduri europene 

Fonduri-structurale.ro - UPDATE! - POSDRU: Noi raspunsuri de la autoritati cu privire la Ghidurile Solicitantului 

pe DMI 5.1, 5.2 si 6.3! 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest si 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Vest au publicat 

liste cu intrebari adresate de catre potentialii beneficiari ai finantarilor acordate prin intermediul liniilor de finantare 

anuntate spre lansare pe 17 iunie 2013 pe DMI 5.1, 5.2 si 6.3. 

Continuare... 

Agerpres - Victor Ponta: Am făcut eforturi uriaşe în ultimul an pentru a îmbunătăţi modul de utilizare a fondurilor 
europene 
 

România a făcut eforturi uriaşe în ultimul an pentru a îmbunătăţi radical modul în care sunt utilizate fondurile europene 

alocate în perioada 2007-2013, a declarat, vineri, premierul Victor Ponta, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute 

împreună cu comisarul european pentru politică regională, Johannes Hahn, aflat în vizită în ţara noastră. 

Continuare... 

Hotnews - Maria Grapini: Cine califica forta de munca prin POSDRU sa garanteze ca 80% din cursanti vor fi 

angajati 

 

Firmele care deruleaza programe de calificare a fortei de munca prin proiecte europene finantate prin POSDRU trebuie sa 

garanteze, de anul viitor, ca 80% dintre cursanti isi vor gasi un loc de munca la finalul etapei de pregatire, spune ministrul 

pentru IMM si Turism, Maria Grapini. 

Continuare... 

 

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13189
http://www.agerpres.ro/media/index.php/politic/item/203304-Victor-Ponta-Am-facut-eforturi-uriase-in-ultimul-an-pentru-a-imbunatati-modul-de-utilizare-a-fondurilor-europene.html
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-15000705-maria-grapini-cine-califica-forta-munca-prin-posdru-garanteze-80-din-cursanti-vor-angajati.htm

