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Economie / Incluziune socială 

Profitpentruoameni.ro - Romania risca sa piarda 200 milioane Euro alocati economiei sociale in cazul in care 

acestia nu sunt contractati pana la sfarsitul anului 2013 

 

O suma de peste 200 milioane de euro este inca disponibila in bugetul POSDRU pentru Dezvoltarea economiei sociale 

(Domeniul Major de Interventie 6.1 Dezvoltarea Economiei Sociale). Suma ramasa, insa, trebuie contractata pana cel 

tarziu la data de 31.12.2013, in caz contrar aceasta se va pierde definitiv pentru Romania.  

Continuare... 

Altreileasector.ro - Întreprinderile sociale: colac de salvare sau piatră de moară? 

În 2010, economia socială românească număra peste 31.000 de organizaţii, venituri de două miliarde de euro şi 100.000 

angajaţi. Deşi se investeşte în dezvoltarea lor, nu s-a declarat oficial, până acum, câte dintre aceste organizaţii sunt 

întreprinderi sociale sau ce venituri realizează. 

Continuare... 

Institutul de Economie Socială - Fondurile mutuale de asigurari pentru agricultori - primele societati mutuale de 

asigurari din Romania - detinute de membri 

 

Guvernul Romaniei a adoptat in 26 iunie 2013 Ordonanta de urgenta privind privind infiintarea si acreditarea fondurilor 

mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile 

economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu. Textul poate fi consultat la aceasta 

pagina 

Continuare... 

Institul de Economie Sociala - Institutul de Economie Sociala publica rezultatele concursului cu premii "Excelenta 

in planuri de afaceri pentru intreprinderi sociale sustenabile" 

Din dorinta de a veni in intampinarea nevoilor de dezvoltare ale organizatiilor economiei sociale care doresc sa lanseze 

sau sa dezvolte intreprinderi sociale/activitati economice cu scop social, Institutul de economie Sociala a lansat in anul 

2012 Scoala de antreprenoriat in economie sociala avand urmatoarele componente:  

Continuare... 

http://profitpentruoameni.ro/stiri/romania-risca-sa-piarda-200-milioane-euro-alocati-economiei-sociale-in-cazul-in-care-acestia-nu-sunt-contractati-pana-la-sfarsitul-anului-2013/
http://www.altreileasector.ro/intreprinderile-sociale-colac-de-salvare-sau-piatra-de-moara/
http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_64_2013_acreditare_fonduri_mutuale_gestionarea_riscurilor_agricultura_acordare_compensatii_financiare_membri_pierderile_economice_boli_animale_plante_incident_mediu.php
http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_64_2013_acreditare_fonduri_mutuale_gestionarea_riscurilor_agricultura_acordare_compensatii_financiare_membri_pierderile_economice_boli_animale_plante_incident_mediu.php
http://www.ies.org.ro/info-stiri/vrs/IDstire/709/t/fondurile-mutuale-de-asigurari-pentru-ag
http://www.ies.org.ro/info-stiri/vrs/IDstire/707/t/institutul-de-economie-sociala-publica
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Responsabilitatesociala.ro - Mega Image va lansa primul sau fond de finantare in valoare de 100.000 lei  

Mega Image va lansa primul sau fond de finantare, prin care va sprijini proiecte de coeziune sociala in comunitatile din 

Bucuresti si Ilfov. Suma totala alocata programului este de 100.000 de lei 

Continuare... 

Responsabilitatesociala.ro - Grupul UniCredit sustine financiar trei intreprinderi sociale din Romania  

UniCredit Business Integrated Solutions, parte din UniCredit Group, si Fundatia UniCredit au desfasurat a doua editie a 

unei competitii de proiecte de antreprenoriat social, in parteneriat cu Fundatia NESsT. Pe 16 iulie, compania a anuntat cei 

3 castigatorii, care vor primi 21.000 de euro in total.  

Continuare... 

Responsabilitatesociala.ro - S-a dat startul la cea de-a III-a editie a programului de granturi "Raiffeisen 

Comunitati"  

Raiffeisen Bank a lansat a treia editie a programului sau de granturi, prin care va finanta proiecte de implicare in 

comunitatile in care isi desfasoara activitatea. Suma totala alocata programului in acest an este de 100.000 de euro.  

Continuare... 

Șomaj / Ocupare 

Economica.net - ANOFM este pe Facebook şi Twitter 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) comunică prin Facebook şi Twitter cu persoanele din 

Spania şi România, aflate în căutarea unui loc de muncă, în cadrul unui proiect cofinanţat prin Programul Operaţional 

Sectorial 'Dezvoltarea Resurselor Umane' (POSDRU), a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, purtătorul de cuvânt al 

ANOFM, Liliana Bogdan. 

Continuare... 

Ziarul de Bacău - PRIMĂRIA BACĂU A DEMARAT UN PROIECT CARE VA VENI ÎN AJUTORUL ȘOMERILOR ȘI 
PERSOANELOR INACTIVE 
 
Primăria municipiului Bacău, în parteneriat cu Agenția Județeană pentru ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, a depus în 
vederea accesării de fonduri europene un proiect prin care 588 de șomeri de lungă durată și persoane inactive vor fi 
ajutați să se formeze profesional și să își găsescă un loc de muncă. 
 
Continuare… 
 
 
 
 
 
 

http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/mega-image-va-lansa-primul-sau-fond-de-finantare-in-valoare-de-100.000-lei.html
http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/grupul-unicredit-sustine-financiar-trei-intreprinderi-sociale-din-romania.html
http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/s-a-dat-startul-la-cea-de-a-iii-a-editie-a-programului-de-granturi-raiffeisen-comunitati.html
http://www.economica.net/anofm-este-pe-facebook-si-twitter_57814.html
http://www.ziaruldebacau.ro/2013/07/22/primaria-bacau-a-demarat-un-proiect-care-va-veni-in-ajutorul-somerilor-si-persoanelor-inactive.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ziarbacau+%28Ziarul+de+Bacau%29&utm_content=FeedBurner
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Adevărul - Peste 3.200 de şomeri vor beneficia în luna august de cursuri de formare profesională 

 

Peste 3.200 de şomeri vor beneficia în luna august de 155 de cursuri de formare profesională. Cele mai multe programe 

de recalificare se vor desfăşura în judeţele Iaşi, Dâmboviţa şi Braşov. 

 

 Continuare...

Persoane cu dizabilități 

Adevărul - VIDEO FOTO Centru social pentru persoanele cu dizabilităţi la Baia Mare 

 

Zilele trecute au debutat lucrările la unul dintre cele mai importante proiecte finanţate prin fonduri europene. Este vorba de 

un centru centru social destinat persoanelor cu dizabilităţi din municipiul Baia Mare, primul care va oferi asistenţă şi 

persoanelor adulte. Centrul „Phoenix“ va fi inaugurat în primăvara anului viitor. 

 

 Continuare...

POSDRU / Fonduri europene 

Dailybusiness - Ponta: Rata de absorbtie a fondurilor europene a ajuns la 21% 

 

Premierul Victor Ponta a precizat ca rata de absorbtie a fondurilor europene a ajuns la 21% si a adaugat ca incepe sa 

creada ca obiectivul unei rate de absorbtie de 50%, pana la finele anului, nu este unul prea ambitios. 

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - Eforturile Guvernului Romaniei in asigurarea resurselor necesare pentru plata 

beneficiarilor POSDRU 

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a avut ieri, 17 iulie, o intrevedere cu Peter Stub Jorgensen, directorul 

Directiei Generale pentru Ocupare, Afaceri Sociale si Incluziune din cadrul Comisiei Europene. Intalnirea a avut loc in 

contextul participarii oficialului Comisiei la seminarul “Training privind conditionalitatile ex-ante pentru intarirea capacitatii 

institutionale a autoritatilor publice si a partilor implicate si pentru o administratie publica eficienta in Romania” organizat la 

Bucuresti. 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: Clarificări privind Cererile de propuneri de proiecte 123 și 124 
 

În vederea remedierii unor erori materiale de tehnoredactare, Organismul Intermediar (OI) pentru Programul Operațional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM) a 

publicat un set de clarificări privind Anexa 2 - Grila de evaluare – faza B, criteriul Relevanţă privind Cererile de propuneri 

de proiecte 123 și 124. 

Continuare... 

http://adevarul.ro/news/societate/peste3200-someri-vor-beneficia-luna-august-cursuri-formareprofesionala-1_51e93bc1c7b855ff5654a68d/index.html
http://adevarul.ro/locale/baia-mare/video-foto-centru-social-persoanele-dizabilitati-baia-mare-1_51ea285bc7b855ff565766e6/index.html
http://www.dailybusiness.ro/stiri-finante-banci/ponta-rata-de-absorbtie-a-fondurilor-europene-a-ajuns-la-21-91873/
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13397
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1730-posdru

