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Economie / Incluziune socială 

Gândul - FONPC cere respingerea proiectului de lege privind subvenţionarea serviciilor sociale 

FONPC solicită respingerea proiectului de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de 

asociaţii, fundaţii şi culte, pentru că, prin acesta, s-ar limita nivelul subvenţiei, deşi statul nu are capacitatea să ofere 

servicii. 

Continuare... 

Mediafax - Asistenţa socială trebuie să redevină prioritate naţională şi europeană 

Problemele fundamentale ale asistenţei sociale rămân finanţarea şi deficitul de personal însă acest domeniu trebuie să 

redevină prioritate naţională şi europeană, pentru ajutarea celor care nu se pot ajuta singuri, transmite MMFPSPV, marţi, 

de Ziua Modială a Asistenţei Sociale. 

Continuare... 

 
Ziarul de Bacău - PROGRAM DE FORMARE PENTRU CONSILIEREA ÎN CARIERĂ A TINERILOR 
 

Asociația “Alternative Sociale” și Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” vor organiza și în acest an proiectul “ACT-IV 

– Abilități de Carieră pentru Tineri – Investiție în Viitor!”, finanțat de Romanian-American Foundation. Ultima sesiune de 

formare se va desfășura în perioada 22 – 23 martie 2013. 

Continuare... 

 

Șomaj / Sărăcie / Ocupare 

Adevărul (Călărași) - Facilităţi pentru firmele care angajează absolvenţi ai promoţiei 2012. La Călăraşi, 204 tineri 

caută o slujbă 

 

Angajatorii care încadrează absolvenţi ai promoţiei 2012 beneficiază de o serie de facilităţi. La Călăraşi, 204 tineri care au 

finalizat studiile anul trecut sunt în căutarea unui loc de muncă. 

 

 Continuare...

http://www.gandul.info/news/fonpc-cere-respingerea-proiectului-de-lege-privind-subventionarea-serviciilor-sociale-10677868?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+GandulNews+%28Gandul_News%29
http://www.mediafax.ro/social/asistenta-sociala-trebuie-sa-redevina-prioritate-nationala-si-europeana-10677592?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
http://www.ziaruldebacau.ro/2013/03/20/program-de-formare-pentru-consilierea-in-cariera-a-tinerilor.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ziarbacau+%28Ziarul+de+Bacau%29
http://adevarul.ro/locale/calarasi/facilitati-firmele-angajeaza-absolventi-promotiei-2012-calarasi-204-tineri-cauta-slujba-1_5149507900f5182b852e04d6/index.html
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Persoane de etnie romă 

Mediafax - Guvernul propune firmelor "discriminarea pozitivă" a romilor, cu locuri de muncă destinate acestora 

Guvernul discută cu diverse companii pentru o "discriminare pozitivă" a romilor, prin asigurarea unui număr de locuri de 

muncă destinate în special acestei categorii, a declarat premierul Victor Ponta, arătând că au fost deja iniţiate astfel de 

discuţii cu grupurile franceze Renault şi Vivendi. 

Continuare... 

Mediafax - Candidaţi romi, inclusiv în România, la alegerile europene din 2014 

O organizaţie pentru apărarea romilor, Agenţia europeană pentru romi (AER), a anunţat marţi că va prezenta opt candidaţi 

la alegerile europene din 2014, între care şi în România, cu obiectivul de a lupta împotriva discriminării şi de a ameliora 

integrarea acestei comunităţi. 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - ADR Centru: Identificarea și prioritizarea riscurilor sociale 
 

La propunerea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru), reprezentanţii administraţiei publice din 

Regiunea Centru, împreună cu membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru (CDR Centru), au decis realizarea 

la nivel regional a unei analize legate de comunităţile defavorizate, în mod concret a comunităţii rome. 

Continuare... 

 

Persoane cu dizabilități  

In Parlamentul Romaniei si in strada, vocea copiilor cu dizabilitati va fi auzita 

 

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati (CEDCD), membru fondator al Coalitiei O Singura Voce pentru 

Dizabilitate, organizeaza joi, 21 martie 2013, in Bucuresti, cu prilejul Zilei Internationale a Sindromului Down, primele doua 

evenimente centrale ale Campaniei nationale cu acelasi nume, care isi propun sa creeze premisele necesare schimbarii 

cadrului legal privind drepturile copiilor cu dizabilitati in Romania si sa atraga atentia asupra abuzurilor si discriminarii 

copiilor cu dizabilitati din Romania. 

Continuare... 

 

 

 

http://www.mediafax.ro/social/guvernul-propune-firmelor-discriminarea-pozitiva-a-romilor-cu-locuri-de-munca-destinate-acestora-10677325?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
http://www.mediafax.ro/externe/candidati-romi-inclusiv-in-romania-la-alegerile-europene-din-2014-10678391?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1218-adr-centru
http://www.stiriong.ro/ong/servicii-sociale/vocea-copiilor-cu-dizabilitati-va-fi-auz


   

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 

 

 

POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE 

Fonduri-structurale.ro - Teodorovici: Pentru a atinge o rata de absorbtie cat mai ridicata, autoritatile de 

management trebuie sa aiba o abordare proactiva 

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, s-a intalnit cu presedintele Comisei pentru Integrare Europeana a 

Parlamentului din Muntenegru, Slaven Radunovic. Discutiile au vizat experienta Romaniei in utilizarea fondurilor de pre-

aderare, in conditiile in care Muntenegru este una dintre tarile care candideaza pentru a obtine statutul de membru al 

Uniunii Europene. 

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - Ce vor autoritatile pentru 2014 - 2020? Simplificare, concentrare si uniformizare 

In cadrul atelierului de lucru ”Capacitatea de absorbtie a Romaniei 2014 – 2020. Spre o gestionare mai eficienta a 

fondurilor structurale” din 15 martie 2013, de la Palatul Parlamentului, specialistii in fonduri europene din cadrul 

autoritatilor au aratat ca pentru 2014-2020 tind catre simplificare, concentrare si uniformizare.  

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - PNDR: Noi masuri temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor 

europene 

In data de 18 martie 2013 a fost publicat in Monitorul Oficial ordinul care stabileşte normele metodologice de aplicare a 

Hotararii 82/2013 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a 

fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe şi masurilor de piata in agricultura. 

  Continuare...

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12662
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12665
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12667

