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Economie / Incluziune socială 

Profitpentruoameni.ro  - Care sunt cele 8 volume din Seria de economie sociala elaborate de ICCV si UB in cadrul 

proiectului Prometeus? 

 

Volumele au fost redactate de catre o echipa de cercetatori de la Universitatea Bucuresti si Institutul de Cercetare a 

Calitatii Vietii (ICCV), in cadrul proiectului "Prometeus - promovarea economiei sociale in Romania prin cercetare, 

educatie si formare profesionala la standarde europene" (ID 57676), implementat de Fundatia pentru Dezvoltarea 

Societatii Civile (FDSC) in parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii (ICCV), Universitatea Bucuresti - 

Facultatea de Sociologie, EURICSE - European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises si Centrul 

National de Pregatire in Statistica si cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in Oameni! 

Continuare... 

 

ȘtirilePROTV.ro - Persoanele cu dizabilitati din Timis, lucratori in cultura plantelor. Vor urma cursuri de calificare 

 

21 persoane cu dizabilitati intelectuale si asociate din Regiunea de Vest participa in perioada august – octombrie la un 

curs de calificare in ocupatia de lucrator in cultura plantelor. Cursul este gratuit si acreditat. 
 

Continuare... 

Altreileasector.ro - Propunerea UNICEF pentru România: educaţie de la 3 ani 

UNICEF România, una dintre cele mai puternice organizaţii autohtone, vine cu o propunere care ar putea revoluţiona 

sistemul educaţional naţional: fiecare copil să înceapă educaţia formală de la vârsta de trei ani. 

Continuare... 

 

 

http://sas.unibuc.ro/
http://www.iccv.ro/
http://www.iccv.ro/
http://www.fdsc.ro/
http://www.fdsc.ro/
http://www.iccv.ro/
http://sas.unibuc.ro/
http://sas.unibuc.ro/
http://www.euricse.eu/
http://www.insse.ro/cms/files/cnps/alt-cnps.htm
http://www.insse.ro/cms/files/cnps/alt-cnps.htm
http://profitpentruoameni.ro/stiri/care-sunt-cele-8-volume-din-seria-de-economie-sociala-elaborate-de-iccv-si-ub-in-cadrul-proiectului-prometeus/
http://profitpentruoameni.ro/stiri/care-sunt-cele-8-volume-din-seria-de-economie-sociala-elaborate-de-iccv-si-ub-in-cadrul-proiectului-prometeus/
http://stirileprotv.ro/stiri/timis/persoanele-cu-dizabilitati-din-timis-lucratori-in-cultura-plantelor-vor-urma-cursuri-de-calificare.html
http://www.altreileasector.ro/propunerea-unicef-pentru-romania-educatie-de-la-3-ani/
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IES.org.ro - Runda a doua de proiecte finantate prin programul PACT pentru COMUNITATE 

 

In timpul celei de-a doua runde a programului PACT pentru COMUNITATE (aprilie 2013 - martie 2014),Fundatia PACT va 

finanta si oferi servicii de facilitare, instruire si consultanta catre aproximativ 12 proiecte si initiative de antreprenoriat 

social cu o suma totala de approximativ 40.000 USD. 

Continuare... 

IES.org.ro - ECOPROD HOGHIZ - sau despre cum o companie responsabila social sprijina producatorii locali si 

economia sociala din localitate 

 

Centrul Regional de Produse Traditionale ECOPROD a fost infiintat ca urmare a initiativei Lafarge de a sustine activitati 

generatoare de venituri alternative din agricultura si din biodiversitatea locala, in beneficiul membrilor comunitatii, prin 

eficientizarea folosirii patrimoniului construit al uzinei. 

. Continuare..

IES.org.ro - Au fost publicate 8 volume in Seria de economie sociala a proiectului Prometeus 

 

In ultimii ani asistam in Romania la o crestere a interesului factorilor de decizie din administratia publica, specialistilor din 

zona academica si publicului larg pentru sectorul economiei sociale. Acest interes nu este intotdeauna sustinut cu 

informatie suficienta si consistenta cu privire la organizatiile economiei sociale, de cele mai multe ori discutiile si analizele 

fiind limitate la problematica integrarii pe piata muncii pentru grupuri vulnerabile economic.  

Continuare... 

Adevărul - Proiect împotriva abandonului şcolar desfăşurat în 20 de şcoli din mediul rural în judeţele Iaşi şi Cluj 

 

Peste 1.700 de copii din judeţele Iaşi şi Cluj au fost implicaţi într-un proiect cu fonduri europene. Profesorii au făcut cursuri 

speciale pentru a-i convinge să termine şcoala. 

 

 Continuare...

Responsabilitatesociala.ro - Huawei si Microsoft au lansat un concurs de aplicatii mobile care sa stimuleze 

incluziunea sociala  

Companiile Huawei si Microsoft au lansat o competitie de aplicatii mobile cu caracter social, dedicata tinerilor din cele 27 

de tari europene.  Acestia pot sa inscrie, pana pe 8 septembrie, idei de aplicatii pentru mobil care sa stimuleze incluziunea 

sociala. 

Continuare... 

 

 

http://fundatiapact.ro/
http://www.ies.org.ro/info-stiri/vrs/IDstire/731/t/runda-a-doua-de-proiecte-finantate-prin
http://www.ecoprodhoghiz.ro/cum-a-inceput-totul.php
http://www.ies.org.ro/info-stiri/vrs/IDstire/733/t/ecoprod-hoghiz-sau-despre-cum-o-compan
http://www.ies.org.ro/info-stiri/vrs/IDstire/736/t/au-fost-publicate-8-volume-in-seria-de-e
http://adevarul.ro/locale/iasi/proiect-abandonului-scolar-desfasurat-20-scoli-mediul-rural-judetele-iasi-cluj-1_5213158ec7b855ff56f4f311/index.html
http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/huawei-si-microsoft-au-lansat-un-concurs-de-aplicatii-mobile-care-sa-stimuleze-incluziunea-sociala.html
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Șomaj / Ocupare 

Economica.net - Peste 10.000 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional 

Peste 10.000 de locuri de muncă sunt disponibile, la nivel naţional, cele mai multe fiind în Capitală şi în judeţele Cluj, Iaşi, 

Braşov, Timiş, Arad, Dolj, Neamţ, Hunedoara şi Argeş, informează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

(ANOFM). 

Continuare... 

Persoane cu dizabilități 

Responsabilitatesociala.ro - LINKgroup ofera burse de studiu persoanelor cu dizabilitati  

Compania de training in domeniul IT si business LINKgroup ofera persoanelor cu dizabilitati sansa de a participa gratuit la 

programele sale de fomare profesionala, prin intermediul platformei de Distance Learning.  

Continuare... 

POSDRU / Fonduri europene 

Fonduri-structurale.ro - Teodorovici: In perioada 2014-2020 vrem sa implicam sistemul bancar atat in efectuarea 

platilor, cat si in evaluarea si selectia proiectelor 

Ministerul Fondurilor Europene si Asociatia Romana a Bancilor au analizat in cadrul intalnirii de ieri, 20 august 2013, 

oportunitatile privind imbunatatirea cadrului legal de accesare si utilizare a fondurilor europene, printr-o implicare mai 

mare a bancilor, obiectivul fiind optimizarea implementarii fondurilor europene alocate Romaniei in perioada 2014-2020. 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU SV - Registrul Cererilor de Rambursare până la 20 august 2013 
 

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

Sud-Vest Oltenia a publicat Registrul cererilor de rambursare la nivelul Regiunii de Sud-Vest Oltenia până la data de 

20.08.2013, conform prevederilor Instrucțiunii AM POSDRU nr.67. 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - OIRPOSDRU SV: Programul de lucru în perioada 21.08 – 29.08 
 

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 

(MMFPSPV) nr.1768/20.08.2013, recuperarea zilei de 16 august 2013 în cadrul OIR POSDRU SV, se va face după 

următorul program: 

Continuare... 

http://www.economica.net/peste-10-000-de-locuri-de-munca-disponibile-la-nivel-national_60011.html
http://www.link-group.eu/
http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/linkgroup-ofera-burse-de-studiu-online-persoanelor-cu-dizabilitati.html
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13574
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1853-posdru
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1852-oirposdru-sv

