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Economie / Incluziune socială 

Profitpentruoameni.ro - Incubator de economie socială la Bacău 

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare România și Asociația Alternative Sociale în parteneriat cu Primăria 

Municipiului Bacău și S.C. Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău S.A. anunță înființarea unui incubator de economie 

socială în municipiul Bacău, Regiunea de dezvoltare Nord-Est. 

Continuare... 

IES.org.ro - In asteptarea lansarii, actorii economiei sociale propun AMPOSDRU modificari ale conditiilor de 

finantare pe axa 6.1 

 

Institutul de Economie Sociala, impreuna cu Reteaua Romana a Intreprinderilor Sociale de Insertie prin Activitate 

Economica, RISE Romania, si Fundatia Alaturi de Voi, cu sustinerea Coalitiei ONG-uri pentru Fonduri Structurale, a trimis 

catre AMPOSDRU o noua completare privind Ghidurile Solicitantului specifice Axei 6.1 - Dezvoltarea Economiei Sociale. 

Continuare... 

IES.org.ro - Contrar orientarilor europene, Proiectul Strategiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca a 

Romaniei 2013-2020 acorda un rol minor economiei si intreprinderilor sociale 

 

Ministerul Muncii a publicat in luna august Proiectul Strategiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca a Romaniei. 

Documentul nu mai poate fi accesat pe site-ul Ministerului Muncii, insa il puteti consulta la aceasta pagina. 

Continuare... 

Știri.tvr.ro - Amalia Năstase: Responsabilitatea socială şi voluntariatul ar trebui să se înveţe la şcoală  

Putem să ajutăm fără să cerem nimic în schimb? Putem fi generoşi cu munca şi, mai ales, cu timpul nostru? Echipa 

Ştirilor TVR crede că da! Şi vă aduce dovada, într-o nouă serie de reportaje. Telejurnalul a deschis campania „Ajută 

România”. O campanie cu şi despre voluntari.  

Continuare... 

Știri.tvr.ro - Mihaela Geoană: Voluntariatul se învaţă 

Putem să ajutăm fără să cerem nimic în schimb? Putem fi generoşi cu munca şi, mai ales, cu timpul nostru? Echipa 

Ştirilor TVR crede că da! Şi vă aduce dovada, într-o nouă serie de reportaje. Telejurnalul a deschis campania „Ajută 

România”. O campanie cu şi despre voluntari.  

Continuare... 

http://profitpentruoameni.ro/stiri/incubator-de-economie-sociala-la-bacau/
http://www.ies.org.ro/
http://www.ies.org.ro/info-stiri/vrs/IDstire/752/t/in-asteptarea-lansarii-actorii-economie
http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2013-08-26-15448686-0-anexa1-strategie-anexe-xii.pdf
http://www.ies.org.ro/info-stiri/vrs/IDstire/754/t/contrar-orientarilor-europene-proiectul
http://stiri.tvr.ro/amalia-nastase--responsabilitatea-sociala-si-voluntariatul-ar-trebui-sa-se-invete-la-scoala_35288.html
http://stiri.tvr.ro/mihaela-geoana--voluntariatul-se-invata_35241.html
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Responsabilitatesociala.ro - A doua etapa a competitiei Idei din Tara lui Andrei, cu finantari de 84.680 euro  

Petrom a lansat a doua etapa a competitiei de proiecte “Idei din Tara lui Andrei”, prin care finanteaza initiative eco-civice 

sustenabile din 3 domenii: mediu, educatie sau dezvoltare comunitara. Valoarea totala a finantarilor acordate de Petrom 

in aceasta etapa este de 84.680 euro.  

Continuare... 

Șomaj / Ocupare 

Adevărul - Peste 12.000 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional prin ANOFM 

 

Agenţii economici pun la dispoziţia persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă peste 12.000 de locuri de muncă la 

nivel naţional. Oferta este în scădere faţă de oferta anterioară, când numărul posturilor vacante era de peste 13.000 

 

 Continuare...

Persoane cu dizabilități 

Gazeta de Sud (Dolj) - Banii pentru îngrijirea persoanelor cu handicap, mereu o problemă 

 

Într-o scrisoare primită la redacţie şi semnată de mai mulţi asistenţi personali ai persoanelor cu handicap din comuna 

vâlceană Ghioroiu ni se sesiza faptul că în ultimele cinci luni aceştia nu şi-au mai primit indemnizaţiile, în aceeaşi situaţie 

fiind şi însoţitorii persoanelor cu handicap. „Nu mai putem să avem grijă de ei, nu mai avem bani să le cumpărăm 

tratamentul 

Continuare... 

Cazurile de infectare cu HIV, în scădere pe plan internaţional 

 

Rata deceselor din cauza SIDA a scăzut de la 2,3 milioane în 2005, la 1,6 milioane înregistrate anul trecut, iar numărul 

infecţiilor cu HIV a scăzut cu o treime din 2001, în 2012 înregistrându-se doar 2,3 milioane, notează BBC. 

 

 Continuare…

Persoane de etnie romă 

Adevărul - FOTO De ce sunt ţiganii altfel? 

 

Toate răspunsurile se reduc la educaţie. La toate întrebările există acelaşi răspuns: pentru că n-au şcoală. Pentru că un 

sfert din populaţia analfabetă a României e formată din romi. Pentru că majoritatea elevilor romi renunţă la şcoală în clasa 

a VIII-a, pentru că doar 0.5 % dintre romi au absolvit o facultate. 

 

 Continuare…

 

http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/petrom-a-lansat-a-ii-a-etapa-a-competitiei-idei-din-tara-lui-andrei-cu-finantari-de-84.680-euro.html
http://adevarul.ro/news/societate/peste-12000-locuri-munca-disponibile-nivel-national-anofm-1_524008a3c7b855ff56b607af/index.html
http://www.gds.ro/Societate/2013-09-24/Banii+pentru+ingrijirea+persoanelor+cu+handicap%2C+mereu+o+problema+
http://adevarul.ro/sanatate/medicina/infectiile-hiv-inregistrat-scadere-importanta-plan-international-1_524090bac7b855ff56b914bc/index.html
http://adevarul.ro/sanatate/medicina/infectiile-hiv-inregistrat-scadere-importanta-plan-international-1_524090bac7b855ff56b914bc/index.html
http://adevarul.ro/educatie/scoala/de-tiganii-altfell-1_5241380bc7b855ff56bbae71/index.html
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POSDRU / Fonduri europene 

IES.org.ro - Inca un an pentru cheltuirea fondurilor europene pentru perioada 2007-2013 

 

Comisia pentru Dezvoltare Regionala a Parlamentului European (PE) a adoptat propunerea ca Romania, alaturi de 

Slovacia, sa beneficieze de un an in plus pentru a cheltui fonduri europene aferente perioadei 2007-2013, ultimul pas in 

acest sens fiind votul plenului PE, a anuntat premierul Victor Ponta, citat de Mediafax. 

Continuare… 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU Sud Est - Registrul cererilor de rambursare la data de 23 septembrie 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 23.09.2013. 

Continuare… 

 

 

http://www.ies.org.ro/info-stiri/vrs/IDstire/753/t/inca-un-an-pentru-cheltuirea-fondurilor
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1972-posdru

