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Economie / Incluziune socială 

România Liberă - Antreprenoriatul social, afaceri în industria binelui 

Şomajul este în creştere. La sfârşitul lunii ianuarie 2013, peste 26 milioane de oameni erau fără un loc de muncă în 

Uniunea Europeană. Dintre aceştia, aproape 19 milioane în zona euro, arată cele mai noi date Eurostat. În România, la 

sfârşitul lunii februarie erau peste jumătate de milion de şomeri, în creştere cu jumătate de procent faţă de aceeaşi 

perioadă a anului trecut, conform cifrelor furnizate de Agenţia Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 

Continuare... 

Observator de Bacău - „Competente antreprenoriale in economie sociala” 

In perioada 20-22 martie 2013, se desfasoara, la Bacau, cursul gratuit de formare in antreprenoriat social – „Competente 

antreprenoriale in economie sociala”. Seminarul de formare se deruleaza la Hotel Bistrita (Str. Luminii, Nr.3, Bacau) si 

este organizat de Reprezentanta Natiunilor Unite (ONU) din Romania prin Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare 

(UNDP), in colaborare cu Guvernul Romaniei – Departamentul pentru Relatii Interetnice (DRI), Fundatia Centrul pentru 

Analiza si Dezvoltare Institutionala (CADI Eleutheria), si Alianta Civica a Romilor din Romania (ACRR).  

Continuare... 

Ziarul de Bacău - CENTRU DE ZI PENTRU COPIII DEFAVORIZAȚI, PRIN FUNDAȚIA “SFÂNTUL IOAN BOSCO” 
 

După exact un an, Fundația “Sfântul Ioan Bosco” anunță finalizarea proiectului de extindere a Centrului de zi “Dominic 

Savio”. Cofinanțat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională și bugetul de stat, obiectivul este destinat asigurării 

incluziunii sociale a copiilor și tinerilor defavorizați.  

Continuare... 

Adevărul (Satu Mare) - Zilele Asistenţei Sociale au debutat cu seminarul „Responsabilitate, Comunitate, 

Participare Socială“ 

Astăzi, la Satu Mare a debutat cea de-a doua ediţie a Zilelor Asistenţei Sociale, eveniment coordonat de Colegiul Naţional 

al Asistenţilor Sociali, pe plan local de către structura Satu Mare. Anul acesta, evenimentele menite să marcheze rolul 

asistentului social în comunitate au loc sub egida “Responsabilitate, Comunitate, Participare Socială”. Acţiunile care se 

vor desfăşura timp de trei zile la Satu Mare îşi propun să readucă în atenţia publicului larg faptul că asistenţii sociali sunt 

persoane ce aduc plus-valoare societăţii prin activitatea lor. 

 

 Continuare...

http://www.romanialibera.ro/cultura/oameni/antreprenoriatul-social-afaceri-in-industria-binelui-296704.html
http://www.observatordebacau.ro/2013/03/20/%E2%80%9Ecompetente-antreprenoriale-in-economie-sociala.html
http://www.ziaruldebacau.ro/2013/03/21/centru-de-zi-pentru-copiii-defavorizati-prin-fundatia-sfantul-ioan-bosco.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ziarbacau+%28Ziarul+de+Bacau%29
http://adevarul.ro/locale/satu-mare/zilele-asistenteisociale-desfasurate-egida-responsabilitate-comunitate-participaresociala-1_5149abc800f5182b85305b7a/index.html
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 Persoane de etnie romă

Hotnews - Victor Ponta, pentru BBC: Turismul pentru beneficii sociale este o problema a romilor 

 

Premierul Victor Ponta a precizat, in cadrul unui interviu acordat BBC, ca turismul pentru beneficii sociale, pe care il acuza 

autoritatile britanice cu referire la romani si bulgari inaintea ridicarii restrictiilor la sfarsitul anului, nu este o problema a 

imigrantilor romani ci a celor din comunitatea roma. 

Continuare... 

7est.ro (Iași) - Candidati romi, inclusiv in Romania, la alegerile europene din 2014 

O organizatie pentru apararea romilor, Agentia europeana pentru romi (AER), a anuntat marti ca va prezenta opt candidati 

la alegerile europene din 2014, intre care si in Romania, cu obiectivul de a lupta impotriva discriminarii si de a ameliora 

integrarea acestei comunitati. 

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - ADR Centru va identifica si prioritiza riscurile sociale 

La propunerea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru, reprezentantii administratiei publice din Regiunea Centru, 

impreuna cu membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Centru, au decis realizarea la nivel regional a unei analize 

legate de comunitatile defavorizate, in mod concret a comunitatii rome. 

Continuare... 

Bihor.ro - Romi de Romania sau tigani nomazi? 

La nivel social, se accentuează problema etniei ţigăneşti/rome din România. Nu doar în ţară, ci şi în ţările occidentale, ce 

par să-şi fi pierdut răbdarea. Bunăoară, Franţa nu renunţă la politica de expulzare a ţiganilor din coloniile improvizate, însă 

intenţionează să le taie acestora ajutorul de repatriere, măsurat în euro. 

Continuare... 

Bihor.ro - Sondaj intre parlamentarii bihoreni 
 

Eu aş vota pentru denumirea de ţigani. La noi, majoritatea este discriminată negativ, cât încă mai este majoritate, 10 – 15 

ani. Eu am trăit încă din 1992 în comunitatea europeană. Când am ajuns în Danemarca am crezut că le ştiu pe toate. Dar 

nu le ştiam. Trebuie să ne modernizăm gândirea. Francezii le zic gitani, nemţii – zigoiner. Noi de ce să le zicem altfel, ca 

ei să se confunde cu noi? Pentru că o mare parte dintre ei sunt, de fapt, infractori prin Europa. Iar noi să fim mereu cu 

capul plecat şi cu privirea în pământ?! 

Continuare... 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-14454303-victor-ponta-pentru-bbc-turismul-pentru-beneficii-sociale-este-problema-romilor.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+hotnews%2Fyvoq+%28Hotnews.ro%29
javascript:void(0);
http://www.7est.ro/stiri/Politica/19426-Candidati-romi-inclusiv-in-Romania-la-alegerile-europene-din-2014
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12675
http://www.bihon.ro/romi-de-romania-sau-tigani-nomazi/1264703
http://www.bihon.ro/sondaj-intre-parlamentarii-bihoreni/1264706
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Persoane cu dizabilități 

România Liberă - Ziua internaţională a sindromului Down. În România, circa 50.000 de copii au acest sindrom 

Nu doar aspectul îi face diferiţi de ceilalţi. Au nevoie de sprijinul celor din jur să aibă o viaţă mai bună şi să fie integraţi în 

societate. Sunt copiii cu sindrom Down, o afecţiune din naştere, prezentă la copil încă din momentul conceperii şi care nu 

se vindecă. Totuşi, copiii cu acest sindrom se pot recupera, potrivit Digi 24. 

Continuare... 

Adevărul (Ploiești) - Stadionul din Ploieşti va primi „Marca Accesibilităţii“ pentru facilităţile oferite persoanelor cu 

dizabilităţi 

 

Fundaţia Motivation Romania va acorda Stadionului „Ilie Oană” din Ploieşti „Marca Accesibilităţii“, fiind unul dintre spaţiile 

care pot fi folosite fără asistenţă de utilizatorii de scaun rulant. Marca Accesibilităţii este o iniţiativă unică în România, ce 

constă în certificarea instituţiilor publice şi private care şi-au accesibilizat corect clădirile pentru persoanele în scaun 

rulant. 

 

 Continuare...

 

Ora de Iași - Sute de persoane vor mărșălui prin fața Primăriei Iași. Vezi care este motivul 

Peste 300 de persoane sunt aşteptate să participe mâine la un marș ce va avea loc la Iași, pe traseul Primărie – Palat- 

Palas Mall. Marșul care se va desfășura în cadrul campaniei “O Singura Voce pentru Dizabilitate” este organizat de 

Fundaţia Star of Hope Romania, fiind un eveniment neconvenţional prin care părinţii copiilor cu dizabilităţi şi susţinătorii 

cauzei vor milita pentru drepturile copiilor cu dizabilităţi. 

 

Continuare… 

 

Adevărul (Cluj-Napoca) - VIDEO Flashmob simultan în şapte oraşe din ţară pentru susţinerea drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi 

 

Peste 100 de persoane sunt aşteptate joi, 21 martie, la marşul “O singură voce pentru dizabilitate” organizat de Asociaţia 

„Voci neauzite“. Evenimentul va începe de la ora 15.00 şi se va desfăşura concomitent în oraşele Contanţa, Câmpina, 

Petroşani, Baia Mare, Iaşi, Vaslui şi Floreşti (la câţiva kilometri distanţă de Cluj-Napoca). 

 

 Continuare...
 

 

 

 

http://www.digi24.ro/
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/sanatate/ziua-internationala-a-sindromului-down-in-romania-circa-50-000-de-copii-au-acest-sindrom-296762.html
http://adevarul.ro/locale/ploiesti/stadionul-ploiesti-primi-marca-accesibilitatii-facilitatile-oferite-persoanelor-dizabilitati-1_5149a0a400f5182b85301014/index.html
http://oradeiasi.oradestiri.ro/sute-de-persoane-vor-marsalui-prin-fata-primariei-iasi-vezi-care-este-motivul/actualitate/2013/03/20/
http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/video-flashmobsimultan-sapte-orase-tara-sustinerea-drepturilor-persoanelor-cudizabilitati-1_514a329e00f5182b8533965a/index.html


   

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 

Hotnews - Fonduri UE 2014-2020: "Bucataria" pregatirii documentelor si modul de lucru. Episodul 1- viitorul 

program in domeniul social 

 

Pregatirea prioritatilor de finantare pentru urmatoarele fonduri UE 2014-2020 ar trebui sa fie urmatorul obiectiv, ca 

importanta, al actualului Guvern; dupa atragerea cat mai multor finantari din cele disponibile in prezent. Din informatiile 

disponibile pana acum reiese ca pregatirile avanseaza, nu chiar cu ritmul stabilit initial, dar avanseaza. 

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - Viziunea expertilor cu privire la viitorul fondurilor europene 

Multe vorbe pentru nimic. Dupa toate discutiile privind gradul infim de absorbtie a fondurilor structurale, dupa toate 

nemultumirile legate de banii (prea putini, dupa unii) ce ni s-au alocat pentru urmatorii sapte ani, nu ne dezicem: cu doar 

cateva luni inainte de demararea noului cadru financiar multianual 2014-2020, autoritatile nu au stabilit inca obiectivele 

catre care ar trebui sa se duca cele aproape 40 de miliarde de euro. 

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - Implicarea bancilor in managementul fondurilor europene ar imbunatati procesul de 

absorbtie 

Implicarea bancilor in managementul fondurilor europene, prin preluarea partiala a atributiilor organismelor intermediare, 

ar imbunatati procesul de absorbtie, sunt de parere reprezentantii Unicredit Tiriac Bank. Acestia arata ca prin acest sistem 

proiectele vor fi evaluate de la inceput si din punct de vedere al bancabilitatii, astfel incat beneficiarul sa poata primi 

cofinantare de la institutiile de credit. 

Sursa 

 

http://economie.hotnews.ro/stiri-eurofonduri-14449425-fonduri-2014-2020-bucataria-pregatirii-documentelor-modul-lucru-episodul-1-viitorul-program-domeniul-social.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+hotnews%2Fyvoq+%28Hotnews.ro%29&utm_content=Google+Reader
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12671
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12685

