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Economie / Incluziune socială
Ziarul de Bacău - CURS DE COMPETENȚE ANTREPRENORIALE ÎN ECONOMIE SOCIALĂ
Autoritățile locale și societății civile din regiunea de dezvoltare Nord-Est, active în domeniul incluziunii sociale, sunt
invitate să participe la un curs gratuit de formare în antreprenoriat social denumit “Competențe antreprenoriale în
economie socială”. Acțiunea care va debuta vineri, 22 martie, la Hotel Bistrița, este organizată de Fundația Centrul pentru
Analiză și Dezvoltare Instituțională (CADI Eleutheria), în colaborare cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
(UNDP România), Guvernul României – Departamentul pentru Relații Interetnice (DRI) și Alianța Civică a Romilor din
România (ACRR). Cursul va fi susținut de Oana Toiu și Paul Calin, experți în antreprenoriat și economie socială.

Continuare...
Persoane de etnie romă
România Liberă - Ministrul francez de Interne: Romii nu doresc să se integreze
Ministrul francez de Interne, Manuel Valls, a declarat că romii care trăiesc în tabere „nu doresc să se integreze în Franţa,
din raţiuni culturale sau pentru că sunt în mâinile unor reţele ce îi folosesc pentru cerşit sau prostituţie”. Potrivit ministrului,
care a dat un interviu pentru Le Figaro, circa 20.000 de romi originari din România şi Bulgaria se află în prezent în Franţa,
în 400 de tabere insalubre şi ilegale, potrivit Digi 24.
Continuare...
RFI - Manuel Valls: Demolările taberelor de romi vor continua
Ministrul francez de Interne, Manuel Valls, promite că va combate cu fermitate taberele ilicite de romi din Franţa. Într-un
interviu acordat ziarului Le Parisien, oficialul francez spune că "demolarea taberelor va continua".
Continuare...
Ziarul de Bacău - SPECTACOL ORGANIZAT DE COMUNITATEA RROMĂ LA ONEŞTI
Aula Bibliotecii Municipale din Oneşti a găzduit un spectacol organizat de către membri ai comunităţii de etnie rromă. La
acest eveniment au participat 200 de tineri din Oneşti, Dofteana, Dărmăneşti, Rădeana, Târgu-Ocna, iar 60 au venit din
comuna Toflea, judeţul Galaţi.
Continuare...
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Adevărul (Hunedoara) - Terenurile dorite de romii bogaţi din Hunedoara vor fi destinate înfiinţării unui târg de
animale
Fosta unitate militară de la marginea municipiului va ajunge târg de animale, potrivit unui proiect al administraţiei locale
din Hunedoara. Dacă proiectul va fi acceptat, Hunedoara ar putea avea din nou târg de animale, după aproape opt ani.
Continuare...
Ziarul de Iași - Bătaie în restaurant din cauza muzicii (FOTO & VIDEO)
Mascaţii de la Poliţie au fost chemaţi sâmbătă noaptea să calmeze ţiganii din Ciurea care s-au luat la bătaie, din nou, în
restaurantul Selya din CUG. Localul este frecventat de ţigani din Ciurea şi Grajduri. În jurul orei 24, poliţiştii au primit un
apel de la administratorul restaurantului, care îi chema pentru a aplana un conflict izbucnit în interior.
Continuare...
Ora de Iași - Regele romilor are telefon de UN MILION DE EURO. Doar 3 astfel de aparate există în toată lumea

Dan Stănescu, regele romilor din Argeş, are un telefon mobil în valoare de un milion de euro. Telefonul este din aur,
placat
cu
diamante
şi
face
parte
din
tezaurul
regal
al
romilor.
Telefonul din aur a fost făcut în Elveţia de un designer celebru şi mai există doar două astfel de telefoane în toată lumea.
Continuare...

POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE
Fonduri-structurale.ro - Este Romania condamnata la stagnare? Fondurile europene – o solutie pentru relansarea
economica?
Cum relansam Romania? Cine schimba Romania? Acestea sunt doar cateva din intrebarile lansate joi, 14 martie, la masa
rotunda organizata la Bucuresti de Societatea Academica Romana (SAR) si Reprezentanta Comisiei Europene in
Romania. Evenimentul, prilejuit de lansarea Raportului de Analiza si Prognoza al SAR pe anul 2013, a adus la masa
discutiilor reprezentanti ai mediului politic, academic, de afaceri si societatii civile in speranta gasirii unor solutii la
principalele probleme economice si sociale cu care Romania se confrunta in prezent.
Continuare...
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Fonduri-structurale.ro - De ce nu ne ajuta fondurile europene sa iesim din criza?
Astazi, 15 martie 2013, Asociatia Europuls, cu sprijinul Structural Consulting™ Group -www.fonduri-structurale.ro –
www.proiecte-structurale.ro, desfasoara la Bucuresti evenimentul „Eurosfat – Consultari cetatenesti despre starea
Uniunii”, sub patronajul Camerei Deputatilor, Presedintiei Irlandeze a Consiliului UE si Ministerul Afacerilor Externe si
sustinut de CE in cadrul Anului European al Cetatenilor.
Continuare...
Adevărul (Cluj) - Consultanţă gratuită despre accesarea fondurilor europene
Antreprenorii care participă la trainingurile organizate în ţară de Clubul Întreprinzătorului Român, având ca
tematică “Acces la finanţare. Cum să-ţi finanţezi proiectele prin fonduri structurale”, pot beneficia de consultanţă gratuită şi
individuală, prin “Biroul Mobil de Consultanţă”, deschis cu ocazia respectivelor cursuri – în aceeaşi zi şi în aceeaşi locaţie.
Continuare...

Șomaj / sărăcie / altele

România Liberă - Băsescu: România are aproximativ 170.000 de şomeri în rândul tinerilor până în 25 de ani
Preşedintele Traian Băsescu a declarat vineri, la Bruxelles, că România are aproximativ 170.000 de şomeri în rândul
tinerilor cu vârste până în 25 ani, iar pentru 2014-2020 dispune de 140 milioane euro fonduri UE pentru aceştia, însă
trebuie luate şi măsuri interne cum ar fi scutirea de la plata CAS, potrivit Mediafax.
Continuare...
Adevărul - Noua ideologie a UE: lupta împotriva sărăciei şi şomajului
Dimensiunea socială este în centrul strategiei economice europene, spunea dl. Barosso, recunoscând că urmările crizei
economice, financiare şi sociale au obligat instituţiile europene dar şi, în aceeaşi măsură, statele şi guvernele, să
abandoneze vechile clivaje ideologice şi să se unească în ideologia supravieţuirii sistemului.
Continuare...
Adevărul (Cluj) - Cum scapă liceenii de şomaj? Proiectul „EduPractic“ îi trimite ucenici la companii locale
31 de elevi ai Colegiului Tehnic Energetic şi ai Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” vor învăţa meserie de la angajaţii unor
firme locale din domeniul energetic şi de construcţii. Ei participă la cea de a doua ediţie a proiectului de pregătire a
tinerilor pentru piaţa muncii – „EduPractic”.
Continuare...
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