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Economie / Incluziune socială 

Profitpentruoameni.ro - Asociaţia React încheie cu succes implementarea proiectului “Dezvoltarea economiei 

sociale prin înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi sociale” 

Asociaţia React a anunţat astăzi în cadrul unei conferinţe încheierea perioadei de implementare a proiectului “Dezvoltarea 

economiei sociale prin înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi sociale” şi atingerea obiectivelor prevăzute de acesta. 

Continuare... 

Mediafax - STUDIU: Lipsa fondurilor şi dezinteresul instituţiilor de stat, principalele probleme ale societăţii civile 

Lipsa fondurilor, dezinteresul instituţiilor de stat şi întârzierea fondurilor europene sunt principalele probleme cu care se 

confruntă societatea civilă din România, 87 la sută dintre organizaţiile neguvernamentale mizând pe susţinerea financiară 

a companiilor private, rezultă dintr-un studiu. 

Continuare... 

Șomaj / Ocupare 

Mediafax - Femeile cu iniţiativă vor putea primi 10.000 de euro de la stat pentru a începe o afacere 

Femeile care doresc să înceapă o afacere pot beneficia de sprijin de 10.000 de euro din partea statului, în cadrul 

programului "Femeia antreprenor", care va debuta la sfârşitul lunii iunie, suma totală disponibilă fiind de 500.000 de lei, 

spune ministrul delegat pentru IMM şi Turism, Maria Grapini. 

Continuare... 

Ziarul de Bacău - MUNICIPALITATEA BĂCĂUANĂ A INIȚIAT UN AMPLU PROIECT DE OCUPARE A FORȚEI DE 
MUNCĂ 
 

Valoarea acestuia este de 2,1 milioane de lei și este finanțat din fonduri europene. Beneficiarii vor fi 468 de șomeri și 

persoane inactive, care vor fi ajutate să ocupe un loc de muncă sau să își deschidă afaceri proprii. 

Continuare... 

 

 

http://profitpentruoameni.ro/stiri/eveniment-asociatia-react-incheie-cu-succes-implementarea-proiectului-dezvoltarea-economiei-sociale-prin-infiintarea-si-dezvoltarea-de-intreprinderi-sociale/
http://www.mediafax.ro/social/studiu-lipsa-fondurilor-si-dezinteresul-institutiilor-de-stat-principalele-probleme-ale-societatii-civile-10978875?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
http://www.mediafax.ro/economic/femeile-cu-initiativa-vor-putea-primi-10-000-de-euro-de-la-stat-pentru-a-incepe-o-afacere-10968763
http://www.ziaruldebacau.ro/2013/06/18/municipalitatea-bacauana-a-initiat-un-amplu-proiect-de-ocupare-a-fortei-de-munca.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ziarbacau+%28Ziarul+de+Bacau%29
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Persoane cu dizabilități 

ȘtirileTVR - Copiii cu dizabilităţi fac eforturi să meargă la şcoală. Campania Telejurnalului, primele soluţii  

Campania TVR despre problemele pe care le au copiii cu dizabilităţi în şcoală nu a rămas fără urmări. Inspectoratul 

Şcolar a deblocat un post de îngrijitor la şcoala 131 la care învaţă Ştefan, elevul imobilizat într-un scaun cu rotile.  

Continuare... 

Persoane de etnie romă 

Jurnalul - Senatul a adoptat un proiect privind înfiinţarea Fundaţiei "Proiect Ferentari" 

Senatorii au adoptat luni un proiect legislativ privind înfiinţarea Fundaţiei "Proiect Ferentari" a Secretariatului General al 

Guvernului, persoană juridică română, apolitică, fără scop patrimonial, de utilitate publică, care va avea ca scop derularea 

unor proiecte, programe şi activităţi ce vizează incluziunea socială adresată comunităţilor de romi din România, 

informează agerpres.ro. 

Continuare... 

POSDRU / Fonduri europene 

Fonduri-structurale.ro - Discutii cu beneficiarii de fonduri europene pentru imbunatatirea controlului fraudelor cu 

fonduri europene 

 

Societatea Academica din Romania, impreuna cu Structural Consulting™ Group- www.fonduri-structurale.ro –

www.proiecte-structurale.ro invita beneficiarii de fonduri structurale si de coeziune in Romania la discutii pentru 

imbunatatirea controlului fraudei cu fonduri UE in Romania. Interviurile de grup vor fi organizate in perioada 25-26 iunie 

2013 in Bucuresti, la sediul SAR din str.Mihai Eminescu nr.61. 

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - Recrutare experti Ministerul Fondurilor Europene 

SC Eurorecrut Business SRL recruteaza experti pentru desfasurare activitati in cadrul POSDRU, POSCCE si POR. 

Calificarile si cerintele minime pentru persoanele interesate sunt descrise in tabelul atasat.  

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - Anunt pentru solicitantii de finantare nerambursabila pe POSDRU – apel iunie 2013! 

Pentru evaluarea capacitatii financiare a solicitantilor/parteneriatelor in conformitate cu algoritmul de calcul mentionat la 

punctul 3.1.1 din Ghidul Solicitantului Conditii Generale 2013, AM POSDRU a adresat rugamintea ca solicitantii si 

http://stiri.tvr.ro/copiii-cu-dizabilitati-fac-eforturi-sa-mearga-la-scoala--campania-telejurnalului--primele-solutii_31778.html
http://jurnalul.ro/stiri/politica/senatul-a-adoptat-un-proiect-privind-infiintarea-fundatiei-proiect-ferentari-645766.html
http://www.proiecte-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13198
http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files/Stiri/00013202/jedfe_Tipuri%20experti.docx
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13202


   

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 

 

partenerii acestora sa completeze datele financiare aferente exercitiului financiar n-3 (acolo unde este cazul) in sectiunea 

”Justificarea bugetului” din formularul electronic al Cererii de finantare. 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: Sesiune de instruire pentru potențialii beneficiari din regiunea Nord-Vest 
 

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

Nord-Vest organizează o sesiune de instruire dedicată potenţialilor beneficiari ai celor trei cereri de propuneri de proiecte 

lansate recent. Evenimentul va avea loc în data de 20 iunie a.c., cu începere de la ora 11, la Hotel Victoria, Cluj-Napoca. 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: Anunț important pentru solicitanți 
 

Autoritatea de Management pentru programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU) 

anunță că, pentru evaluarea capacității financiare a solicitanților/parteneriatelor în conformitate cu algoritmul de calcul 

menționat la punctul 3.1.1 din Ghidul Solicitantului - Condiții Generale 2013, solicitanții și partenerii acestora sunt rugați să 

completeze datele financiare aferente exercițiului financiar n-3 (acolo unde este cazul) în secțiunea „Justificarea 

bugetului” din formularul electronic al Cererii de finanțare. 

Continuare... 

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13207
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1603-posdru
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Finantari/POSDRU/conditii_generale/03.06.2013/gscg2013.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1605-posdru

