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Economie / Incluziune socială 

ȘtiriONG.ro - Fabricat in Tara lui Andrei – cea mai mare competitie de afaceri sociale cu finantari in valoare totala 

de pana la 350.000 euro - isi anunta finalistii 

 

Petrom anunta lista celor 20 finalisti ai competitiei Fabricat in Tara lui Andrei. Juriul, compus din expertii Fundatiei NESsT 

si reprezentati Petrom, a evaluat cele 512 idei de afaceri inscrise in competitie si le-a selectat pe cele care au cel mai 

mare potential de a raspunde unor probleme sociale si pot deveni afaceri functionale. 

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - Dezbatere societala: Economia sociala, o economia alternativa? 

 

Marti, 2 aprilie, Societal pregateste o noua dezbatere, la 18 fix, in casa Dianei 4, despre cum se contureaza economia 

sociala in Romania, impreuna cu doua promotoare si practiciene in domeniu, Raluca Ouriaghli – Ateliere fara frontiere si 

Teia Gavrilescu – Viitor Plus. 

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - Film documentar “Oamenii de la capatul politicilor” 

 

Fundatia Centrul de Asistenta pentru Organizatii Neguvernamentale - CENTRAS, impreuna cu S.C. Stef Management 

Consulting SRL au realizat in cadrul proiectului „Calificare pentru Incluziune Sociala", filmul documentar “Oamenii de la 

capatul politicilor”. 

Continuare... 

Persoane cu dizabilități 

România Liberă - Copii cu autism. Este ziua lor 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, prin Centrul de zi pentru copii cu autism, în 

parteneriat cu Universitatea „Ovidius”din Constanţa, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei şi Asociaţia de Sprijin a 

Persoanelor cu Autism „Harap Alb” Constanţa organizează săptămâna aceasta, cu ocazia Zilei Internaţionale a 

conştientizării autismului, mai multe evenimente. 

Continuare... 

http://www.stiriong.ro/ong/economie-sociala/finalisti-fabricat-in-tara-lui-andrei
http://www.stiriong.ro/actualitate/evenimente-1/economia-sociala-o-economia-alternativa
http://www.stiriong.ro/actualitate/proiecte-ong/documentar-oamenii-de-la-capatul-politic
http://www.romanialibera.ro/actualitate/locale/copii-cu-autism-este-ziua-lor-297870.html
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România Liberă - Primul centru pentru îngrijirea persoanelor cu Alzheimer 

Procentul de populaţie a judeţului Constanţa afectată de boala Alzheimer, indicat de studiile în domeniu, este de până la 

5% din populaţia de peste 60 de ani. În prezent pentru aceştia nu există nici o oportunitate de tratament specializat, în 

Constanţa. Unitatea de Asistenţă Medico-Socială (UAMS) Agigea se extinde pentru a avea grijă de o parte dintre ei. 

Continuare... 

Adevărul (Focșani) - La Focşani are loc mâine „Marşul Autismului” 

 

Pentru al treilea an consecutiv, Asociaţia „Speranţa Andradei”organizează marti, 2 aprilie, la ora 17.00, Marşul Autismului. 

Locul de întâlnire este Centrul regional de recuperare a copilului cu autism „Micul Prinţ” din str. Cuza Vodă, nr. 56. 

 

 Continuare...

Ziarul de Iași - Încadrarea în grad de handicap la discreţia autorităţilor în domeniu 

 

Urmare a materialului prezentat de canalul de televiziune ProTv din data de 11 februarie 2013 despre o tânără mamă cu 

handicap grav din naştere – lipsa mâinilor de la cot şi lipsa tălpilor, care a dat naştere unui copil, tânără care a rămas fără 

posibilitatea de a avea însoţitor, deşi conform certificatului de handicap grav ar fi necesitat acest sprijin, instituţia Avocatul 

Poporului, prin Biroul teritorial Iaşi, s-a sesizat din oficiu dispunând efectuarea de demersuri în vederea stabilirii 

veridicităţii informaţiilor furnizate şi a respectării prevederilor art. 50 şi art. 47 din Constituţia României, precum şi a legilor 

speciale care reglementează protecţia persoanelor cu handicap. 

Continuare... 

Deșteptarea (Bacău) - Ziua Internationala de Constientizare a Autismului 
 

Pe 2 aprilie, incepând din 2007, toate statele membre ONU marcheaza Ziua Internationala de Constientizare a Autismului. 

Evenimentul a avut loc in fiecare an, din 1989 incoace, dar abia 18 ani mai târziu, la propunerea statului Qatar, a fost 

adoptat oficial de catre Adunarea Generala a Natiunilor Unite. 

Continuare... 

Persoane de etnie romă  

Obiectiv Vocea Brăilei - Tabără de romi din apropiere de Paris, incendiată 

O tabără de romi a ars parţial într-un incendiu declanşat duminică seara, în circumstanţe încă neelucidate, la Bobigny, în 

departamentul francez Seine-Saint-Denis, dar nimeni nu a fost rănit. 

Continuare... 

 

 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/locale/primul-centru-pentru-ingrijirea-persoanelor-cu-alzheimer-297865.html
http://adevarul.ro/locale/focsani/la-focsani-loc-marsul-autismului-1_5159436900f5182b8570cb72/index.html
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/incadrarea-in-grad-de-handicap-la-discretia-autoritatilor-in-domeniu--4125.html
http://www.desteptarea.ro/ziua-internationala-de-constientizare-a-autismului/
http://www.obiectivbr.ro/tabara-de-romi-din-apropiere-de-paris-incendiata_id78309


   

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 

 

Cotidianul - La Lille, 160 romi veniţi din zona Oradea aşteaptă ca justiţia să discute o cerere de expulzare 

“Să plece? Dar unde să se ducă?“ Cei 160 de romi instalaţi de doi ani într-un cartier de magherniţe de-a lungul căii rapide 

din Lille aşteaptă cu teamă audierea de miercuri dintr-un tribunal administrativ, căruia Martine Aubry (preşedinta partidului 

Socialist Francez - n.n.) i-a cerut să-i expulzeze, transmitea luni, la prânz, agenţia France Presse.  

Continuare... 

Ziua de Cluj - Studenţi din şapte ţări dezbat problemele romilor la Cluj 

 

Peste 40 de studenţi din şapte ţări europene, coordonaţi de cadre universitare, participă la dezbateri pe teme precum 

încadrarea în muncă a persoanelor marginalizate, respectiv perspectivele de viitor ale tinerilor romi, accesul la educație și 

asistenţa socială adresată persoanelor și familiilor rome, rolul serviciilor preventive şi al intervenției timpurii, în cadrul unui 

seminar organizat la Cluj. 

Continuare... 

Evz.ro - Copiii GRECI, ROMI și BULGARI dau spectacol alături de micuții talentați de la Palatul Copiilor 

 

“Diferiți, dar egali”, acesta este motto-ul evenimentului de mâine, care va reuni pe aceeași scenă o diversitate culturală de 

mici artiști. Iar cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internațional de Creație Multiculturală, care va avea loc mâine, 2 aprilie, 

de la ora 14.00, la Palatul Copiilor din Capitală, va avea numai invitați aleși pe sprânceană. 

 

 Continuare... 

RTV.net - Romii evazionişti din Sinteşti, circ la aflarea veştii că vor fi arestaţi VIDEO 

 

Romii evazionişti au făcut scandal în faţa tribunalului Călăraşi, după ce au fost acuzaţi că au luat credite cu acte false. 16 

dintre cei 80 de rromi ridicaţi pe sus de mascaţi îşi vor petrece următoarea lună după gratii. Poliţiştii au confiscat 

kilograme de aur, zeci de maşini de lux şi importante sume de bani din casele suspecţilor, potrivit România TV. 

 

Continuare... 

Deșteptarea (Bacău) - Minodora Cliveti e raportor pentru romi 
 

Eurodeputatul Minodora Cliveti a fost numita raportor din partea socialistilor si democratilor europeni pe raportul 

“Aspectele de gen ale Cadrului european aferent strategiilor de incluziune nationala a populatiei Rome”. 

Continuare... 

 

 

http://www.cotidianul.ro/la-lille-160-romi-veniti-din-zona-oradea-asteapta-ca-justitia-sa-discute-o-cerere-de-expulzare-210227/
http://ziuadecj.realitatea.net/administratie/studenti-din-sapte-tari-dezbat-problemele-romilor-la-cluj--109204.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/copiii-greci-romi-si-bulgari-dau-spectacol-alaturi-de-micutii-talentati-de-la-palatul-cop-10307.html
http://www.rtv.net/live
http://www.rtv.net/romii-evazionisti-din-sintesti-circ-la-aflarea-vestii-ca-vor-fi-arestati-video_73480.html
http://www.desteptarea.ro/minodora-cliveti-e-raportor-pentru-romi/
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Șomaj / Ocupare / Sărăcie 

Hotnews - Rata somajului BIM, in crestere cu 0,1 puncte procentuale in februarie. Nivelul ei: 6,7% 

 

In luna februarie  2013, rata somajului in forma ajustata sezonier  a fost estimata la 6,7%, aflandu-se in crestere cu 0,1 

puncte procentuale fata de luna anterioara si in scadere cu 0,6 puncte procentuale fata de nivelul inregistrat in luna 

februarie 2012, potrivit calculelor Institutului National de Statistica. Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani), estimat 

pentru luna februarie din anul curent este de 674000 persoane, in crestere fata de luna precedenta (660.000) si in 

scadere fata de aceeasi luna din anul precedent (722.000). 

Continuare... 

Hotnews - Analiza Prin pastrarea a 1000 de locuri de munca, statul economiseste peste 2 milioane de euro 

 

Prin pastrarea a 1000 de locuri de munca, statul economiseste peste 2 milioane de euro, arata o analiza efectuata de 

specialistii Casei de Insolventa Transilvania (CITR). "Prin efectul de multiplicare, salvarea unei companii cu 1000 de locuri 

de munca are un impact puternic asupra economiei locale, judetene sau nationale. Prin efectul de multiplicare, in unele 

industrii un loc de munca direct asigura alte patru locuri de munca indirecte in randul furnizorilor sau clientilor", se arata 

intr-o analiza remisa HotNews.ro de reprezentantii CITR. 

Continuare... 

Deșteptarea (Bacău) - La Somaj, venituri de trei ori mai mici decât cheltuielile 
 

In ciuda masurilor ferme de urmarire a datornicilor la bugetul asigurarilor de somaj, deficitul acestuia la nivelul judetului 

Bacau se mentine la cote ingrijoratoare. Potrivit datelor furnizate de Daniela Balan, consilier superior, purtatorul de cuvânt 

al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Bacau, anul trecut de la operatorii economici din judetul 

nostru s-au colectat la bugetul de somaj 15.171.276 lei. 

Continuare... 

Deșteptarea (Bacău) - Sanse de angajare, in confectii si sfera serviciilor 
 

Si in aceasta saptamâna oferta de locuri de munca reprezinta sub 1 la suta din numarul total al somerilor. Pentru cele 

peste 15.000 persoane aflate in cautarea unei slujbe sunt doar 107 posturi vacante, cu 4 mai putin decât au fost anterior. 

Continuare... 

Adevărul (Brașov) - Bursa Generală a Locurilor de Muncă la Casa Armatei 

 

Evenimentul se va desfăşura la Braşov pe 19 aprilie la Cercul Militar. Bursa se adresează tuturor persoanelor interesate 

în găsirea unui loc de muncă. 

 

 Continuare...

http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-14538663-rata-somajului-bim-crestere-0-1-puncte-procentuale-februarie-nivelul-6-7.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+hotnews%2Fyvoq+%28Hotnews.ro%29
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-14539205-analiza-prin-pastrarea-1000-locuri-munca-statul-economiseste-peste-2-milioane-euro.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+hotnews%2Fyvoq+%28Hotnews.ro%29
http://www.desteptarea.ro/la-somaj-venituri-de-trei-ori-mai-mici-decat-cheltuielile/
http://www.desteptarea.ro/sanse-de-angajare-in-confectii-si-sfera-serviciilor/
http://adevarul.ro/locale/brasov/bursa-generala-locurilor-munca-casa-armatei-1_515a719f00f5182b8575d602/index.html
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POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE 

Curierul Național - Provocările POSDRU în 2013 

 

Bilanţul la ora actuală este unul pozitiv şi optimist, fiind accesate 411 mil. euro de la CE din cele peste 4 mld. disponibile, 

dintre care 150 mil. euro reprezintă cereri deja rambursate iar 75 mil. corecţia impusă de CE. 

Continuare... 

Fonduri-structurale - Obiectiv MFEur: Rata de absorbtie de 80% pana in 2015 

Rata de absorbtie a fondurilor europene de 80% pana in anul 2015, acesta este obiectivul stabilit de Ministerul Fondurilor 

Europene! Pentru atingerea sa vor fi luate o serie masuri de debirocratizare a sistemului. Anuntul a fost facut de 

secretarului de stat Alin Mitrica, prezent in judetul Mures, la Conferinta ”Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor publice cu 

fonduri europene pentru comunitatile locale si structurile asociative microregionale”. La eveniment au participat primari din 

50 de localitati muresene, precum si Ciprian Dobre, presedintele Consiliului Judetean.  

Continuare... 

Deșteptarea (Bacău) - Progrese in atragerea fondurilor europene 
 
Ministerul Fondurilor Europene a facut sinteza progreselor inregistrate in implementarea Programelor Operationale in 
perioada mai 2012 – martie 2013. In acest moment, tara noastra are 36.191 de proiecte depuse, in valoare de 62 de 
miliarde de euro, din care contributia UE se apropie de 40 de miliarde de euro. 
 
Continuare… 
 

Ziarul de Iași - POSDRU 56815 

 

Vi se pare ciudat dacă îmi încep articolul de azi declarând că cele câteva litere şi cifre de mai sus mă fac să devin 

sentimental? Deşi aparent atât de lipsite de poezie, ele sunt, de fapt, titlul unei poveşti foarte frumoase. Una care a durat, 

pentru cei norocoşi, aproape trei ani, pentru alţii mai puţin. 

Continuare... 

http://www.curierulnational.ro/Economie/2013-04-02/Provocarile+POSDRU+in+2013
http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12744
http://www.desteptarea.ro/progrese-in-atragerea-fondurilor-europene/
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/posdru-56815--4199.html

