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Economie / Incluziune Socială 

Profitpentruoameni.ro - Specialiști din Bacău au participat la un schimb de experiență în domeniul economiei 

sociale 

Specialiști din domeniul incluziunii sociale/economiei sociale din Bacău au participat în perioada 17-18 octombrie la 

schimbul de experiență organizat la București de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România  în 

cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România. 

Facilitarea schimbului de experiență dintre entitățile de economie socială și persoanele interesate de domeniu, facilitarea 

construirii de parteneriate, promovarea economiei sociale și prezentarea unor modele de succes de întreprinderi sociale 

au reprezentat obiectivele evenimentului care a reunit zece specialiști, mulți dintre aceștia fiind direct interesați de 

înființarea unei întreprinderi sociale și de dezvoltarea la nivel locale a inițiativelor de economie socială în vederea 

integrării/reintegrării sociale a grupurilor dezavantajate. 

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - Solutii pentru imbunatirea incluziunii scolare in Romania 

 

Conferinta nationala “Incluziunea scolara intre deziderate si realitate” organizata de Asociatia RENINCO Romania in 

colaborare cu Fundatia World Vision Romania si Scoala Gimnaziala “Sf. Voievozi”  a reprezentat o actiune comuna de 

sustinere a tuturor celor care cred intr-o scoala incluziva, in dreptul fiecarui copil la educatie, indiferent de particularitale 

sale de dezvoltare si invatare, in prevenirea si/sau eliminarea marginalizarii, excluderii si segregarii scolare pentru copii si 

tinerii cu CES, precum si in posibilitatea unei schimbari reale a relatiilor dintre familie, scoala si comunitate. 

Continuare... 

IES.org.ro - Resurse dedicate de Guvernul Romaniei asistentei sociale si combaterii saraciei. Cum masuram 

rezultatele? 

 

Resurse dedicate de Guvernul Romaniei asistentei sociale si combaterii saraciei: imprumutul de 500 milioane Euro de la 

Banca Mondiala dedicat Modernizarii Sistemului de Asistenta Sociala este in executie din 2011. Cum masuram 

rezultatele? 

Continuare... 

http://profitpentruoameni.ro/stiri/specialisti-din-bacau-participa-la-un-schimb-de-experienta-in-domeniul-economiei-sociale/
http://www.stiriong.ro/ong/servicii-sociale/solutii-pentru-imbunatirea-incluziunii-s
http://www.ies.org.ro/info-stiri/vrs/IDstire/771/t/resurse-dedicate-de-guvernul-romaniei-as
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Șomaj / Ocupare 

Capital.ro - ANOFM nu va fi descentralizată mai devreme de 2016 
 

Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a declarat marţi, la Parlament, că s-a convenit ca Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă să nu fie descentralizată mai curând de anul 2016 iar agenţiile judeţene pentru plăţi şi 

inspecţie socială să fie descentralizate numai parţial, adică doar în ceea ce priveşte activitatea de plăţi. 

Continuare... 

IES.org.ro - Ocuparea fortei de munca si situatia sociala in UE - septembrie 2013 

 

In octombrie 2013, Comisia Europeana a prezentat Revista Trimestriala privind ocuparea fortei de munca si situatia 

sociala, intr-o editie speciala care prezinta o analiza pe termen lung a caracteristicilor esentiale ale ocuparii si evolutiile 

sociale in UE. 

Continuare... 

Business24.ro - Targ de joburi. 3.300 de pozitii deschise la Angajatori de TOP 

Vineri si sambata, pe 25-26 octombrie, la Sala Palatului din Bucuresti, are loc editia cu numarul 15 a targului de cariera 

Angajatori de TOP. In cele doua zile ale evenimentului sunt asteptati 15 000 de profesionisti si studenti care pot aplica 

pentru cele 3.300 de pozitii deschise de companiile participante.  

Continuare... 

Persoane cu dizabilități 

Altreileasector.ro - Luna gesturilor de suflet în sănătatea mintală 

Una din trei persoane suferă o dată în viaţă de probleme de sănătate mintală. Experţi, beneficiari ai organizaţiilor din 

domeniu şi persoane publice vor fi prezente astăzi la a VIII-a ediţie a “Galei Gesturilor de suflet în sănătatea mintală”. 

Continuare... 

Persoane de etnie romă 

Agerpres - CORESPONDENȚĂ Andor în PE: România trebuie să facă eforturi pentru creșterea absorbției fondurilor dedicate 

integrării romilor 

Corespondentul AGERPRES, Florin Ștefan, transmite: România nu trebuie doar să se lupte pentru ca alții să respecte 

dreptul la libera circulație, ci să facă mai mult pentru absorbția fondurilor dedicate integrării romilor, a declarat marți 

comisarul european pentru ocupare profesională, afaceri sociale și incluziune, Laszlo Andor, în plenul Parlamentului 

http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/anofm-nu-va-fi-descentralizata-mai-devreme-de-2016-187955.html
http://www.ies.org.ro/library/files/essqr_sept-2013_main_doc_final_rev2.pdf
http://www.ies.org.ro/library/files/essqr_sept-2013_main_doc_final_rev2.pdf
http://www.ies.org.ro/info-stiri/vrs/IDstire/772/t/ocuparea-fortei-de-munca-si-situatia-soc
http://www.business24.ro/locuri-de-munca/targ-joburi/targ-de-joburi-3-300-de-pozitii-deschise-la-angajatori-de-top-1536790
http://www.altreileasector.ro/luna-gesturilor-de-suflet-in-sanatatea-mintala/
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European, în cadrul unei dezbateri privind 'Mobilitatea cetățenilor UE și sistemele de protecție socială ale statelor 

membre'. 

Continuare... 

POSDRU / Fonduri europene 

Yahoo News - Barroso atenţionează: Comisia Europeană rămâne fără fonduri în noiembrie 

Alarmă lansată de preşedintele Jose Manuel Barroso:Comisia Europeană „nu va mai avea bani să 

platească”facturile care sunt prevăzute cu finanţare europeană daca nu se obţine un acord până la mijlocul lunii 

noiembrie. 

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - Institutul pentru Politici Publice: In forma actuala a Acordului pentru 2014-2020, Guvernul 

rateaza sansa de a realiza un parteneriat real cu mediul neguvernamental 

Institutul pentru Politici Publice a cerut Guvernului Romaniei, prin intermediul unui comunicat publicat ieri, transmiterea 

publica a propunerilor de alocare financiara pe fiecare obiectiv tematic propus in cadrul draftului Acordului de Parteneriat 

pentru fondurile structurale 2014 – 2020.  

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU SE - Registrul cererilor de rambursare la 22 octombrie 2013 
 

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

Sud-Est a publicat Registrul cererilor de rambursare la nivelul OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est, la data de 22.10.2013. 

Continuare... 

 

http://www1.agerpres.ro/agerpres/politica/2013/10/22/corespondenta-andor-in-pe-romania-trebuie-sa-faca-eforturi-pentru-cresterea-absorbtiei-fondurilor-dedicate-integrarii-romilor-21-42-07
http://ro.stiri.yahoo.com/barroso-aten%C5%A3ioneaz%C4%83-comisia-european%C4%83-r%C4%83m%C3%A2ne-f%C4%83r%C4%83-fonduri-%C3%AEn-095700726.html
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13927
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/2077-posdru

