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Economie / Incluziune socială 

Ora de Timiș - Au mai rămas șapte zile până la încheierea perioadei de înscrieri în competiția de idei de afaceri 

sociale 

Competiţia de idei de afaceri sociale este organizată de Fundaţia Centrul pentru Analiza şi Dezvoltare Instituţională (CADI 

Eleutheria), în colaborare cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP România), Guvernul României – 

Departamentul pentru Relaţii Interetnice (DRI) şi Alianţa Civică a Romilor din România (ACRR) şi se concentrează în 

special pe identificarea şi premierea a două idei de afaceri care să permită ulterior:  

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - Fondul pentru Relatii Bilaterale - apel pentru cereri de finantare nr. 1/2013 

 

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile lanseaza primul Apel pentru Cereri de finantare din cadrul Fondului pentru 
Relatii Bilaterale. Ca parte integranta a Fondului ONG, Fondul pentru Relatii Bilaterale are drept scop cresterea cooperarii 
intre organizatii neguvernamentale din Romania si din statele donatoare (Norvegia, Islanda si Liechtenstein), 
imbunatatirea cunoasterii si intelegerii reciproce si impartasirea rezultatelor activitatilor lor. 
 
Continuare… 
 
Șomaj / Ocupare / Sărăcie 
 
Adevărul - Deputaţii au retrimis la comisie legea care le asigura şomerilor bonusuri de angajare de până la 3.500 
de lei 
 
Deputaţii au votat astăzi retrimiterea la comisie a unui proiect de lege ce prevede printre altele acordarea unei prime de 
încadrare de 1.000 de lei şomerilor, dar şi a unei prime de mobilitate de 3.500 de lei persoanelor care îşi găsesc de lucru 
într-o altă localitate decât cea în care au domiciliul. 
 

 Continuare...
 
Persoane de etnie romă 
 
ȘtiriONG.ro - Strategii de incluziune a romilor - de la intentii bune la rezultate reale 

 
Reprezentanta Natiunilor Unite in Romania si Agentia de Dezvoltare Comunitara “Impreuna”, cu sprijinul Reprezentantei 

Comisiei  Europene in Romania, au organizat luni, 22 aprilie 2013, Conferinta “Strategii de incluziune a romilor - de la 

intentii bune la rezultate reale”. Comisarul European pentru Ocupare, Afaceri Sociale si Incluziune, László Andor, si 

http://oradetimis.oradestiri.ro/au-mai-ramas-7-zile-pana-la-incheierea-perioadei-de-inscrieri-in-competitia-de-idei-de-afaceri-sociale/actualitate/2013/04/23/
http://www.stiriong.ro/donatori/finantari-pentru-ong/fondului-pentru-relatii-bilaterale-a-p
http://adevarul.ro/news/societate/Someriicare-isi-gasesc-joburi-putea-primi-3500-lei-bonus-deangajare-1_51754942053c7dd83f35e197/index.html
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Ministrul Muncii, Protectiei Sociale, Familiei si Persoanelor Varstnice, Mariana Campeanu, au deschis evenimentul de la 

Bucuresti. 

Continuare... 

RFI -  Romii din apropierea Parisului, alungaţi de autorităţi 

Autorităţile franceze continuă să-i expulzeze pe romi. Cel mai recent episod de acest gen s-a petrecut în urmă cu o lună 

un teren de la Courneuve ocupat de circa 200 de romi români care a fost evacuat de forţele de ordine. 

Continuare... 

Adevărul - Canada blochează intrarea a 100 de romi clandestini din România 

 

Guvernul canadian a blocat în ultimul moment intrarea în Canada a o sută de imigranţi romi originari din România. Aceştia 

se aflau în Statele Unite şi se îndreptau spre Stanstead cu ajutorul unei reţele de infractori. 

 

 Continuare...

Gazeta de Cluj – Victor Ponta “Recunosc că majoritatea imigranților romi și români fură și cerșesc” 

Premierul Victor Ponta a acordat un interviu postului BBC2, în care susține că imigranții români și romi sunt responsabili 

de anumite infracțiuni din Marea Britanie, cum ar fi cerșitul ori furtul telefoanelor mobile. 

Continuare... 

Digi24 - Integrarea romilor, doar pe hârtie. Cei mai mulţi nu ajung nici măcar în clasa a VIII-a 

 

„Sunt aici aceiaşi oameni de-acum cinci ani. Cu costume diferite. Cu pantofi diferiţi. Avem birouri frumoase din fonduri 

europene, avem maşini. Dar ţiganul de la firul ierbii încă nu are ce mânca”. Aceste cuvinte dezarmante vin chiar de la 

Damian Drăghici, cel pus de guvern să vegheze la interesele celor două milioane de romi din ţara noastră. 

Continuare... 

România Liberă - SCANDAL la conferinţa ONU pe tema integrării ROMILOR. Cum pasează autorităţile române 

vina către instituţiile europene 

Discuţiile privind incluziunea romilor au iscat numeroase polemici în rândul societăţii civile, autorităţilor publice şi 

reprezentanţilor Comisiei Europene, într-o conferinţă organizată luni de ONU şi Agenţia "Împreună". În timp ce o parte a 

reprezentanţilor comunităţii roma a acuzat Comisia Europeană că a abordat greşit problema romilor, consilierul onorific al 

premierului a sugerat că ONG-urile "au ciordit" fondurile, ministrul Muncii a cerut reforme în educaţie şi a arătat cum s-ar fi 

dezvoltat comunitatea dacă copiii romi ar fi avut acces la educaţie, iar Comisia Europeană le-a cerut autorităţilor măsuri 

ferme de incluziune. 

Continuare... 

 

http://www.stiriong.ro/ong/minoritati/strategii-de-incluziune-a-romilor
http://www.rfi.ro/articol/stiri/social/romii-apropierea-parisului-alungati-autoritati
http://adevarul.ro/news/eveniment/canada-blocheaza-intrarea-100-romi-clandestini-romania-1_517717b1053c7dd83f3e18c9/index.html
http://www.gazetadecluj.ro/stiri-eveniment/victor-ponta-recunosc-ca-majoritatea-imigrantilor-romi-si-romani-fura-si-cersesc/
http://www.gazetadecluj.ro/stiri-eveniment/victor-ponta-recunosc-ca-majoritatea-imigrantilor-romi-si-romani-fura-si-cersesc/
http://www.digi24.ro/stire/Integrarea-romilor-doar-pe-hartie-Cei-mai-multi-nu-ajung-nici-macar-in-clasa-a-VIII-a_98104
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/scandal-la-conferinta-onu-pe-tema-integrarii-romilor-cum-paseaza-autoritatile-romane-vina-catre-institutiile-europene-300035.html
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Persoane cu dizabilități 

Adevărul - Zeci de părinţi au reclamat şcolile care au refuzat să le înscrie copiii cu dizabilităţi în clasa pregătitoare 

 

De la începutul lunii aprilie, când s-a dat startul înscrierilor copiilor în clasa pregătitoare, zeci de părinţi au reclamat la 

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi mai multe şcoli care le-au refuzat copiii cu dizabilităţi. Ultimul 

caz este al unei fetiţe de 8 ani, care a fost acceptată luni la un colegiu din Bucureşti, după intervenţia inspectoratului 

şcolar. 

 

 Continuare...

POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE 

Fonduri-structurale.ro - Purtatoarea de cuvant a comisarului Johannes Hahn: „Lucram strans cu Romania pentru 

a asigura o buna strategie pentru 2014-2020” 

Purtatoarea de cuvant a comisarului european Johannes Hahn a declarat ca procesul de elaborare a strategiei Romaniei 

pentru viitoarea perioada de programare este in curs de derulare si prin urmare, acum nu se poate da un verdict asupra 

modului in care tara noastra se achita de obligatiile care ii revin in intocmirea acordului de parteneriat. Acest proces se va 

materializa in luna iunie, cand Romania va trimite Comisiei un prim proiect al acordului. 

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - POSDRU: Instructiunea privind depunerea in format electronic a documentelor pentru 

rambursare, publicata spre consultare! 

AM POSDRU a publicat, spre consultare, Instructiunea nr. 69 privind documentele justificative aferente fiecarei cereri de 

rambursare.  Instructiunea a fost emisa in conditiile in care, in vederea eficientizarii verificarii cererilor de rambursare, 

incepand cu data de 22 aprilie 2013, documentele justificative aferente fiecarei cereri de rambursare urmeaza a fi depuse 

de catre beneficiari exclusiv in format electronic. 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - AM POSDRU: Anunț privind depunerea documentelor justificative aferente unei cereri de 
rambursare 
 

Începând cu data de 22 aprilie 2013, toate documentele justificative aferente unei cereri de rambursare, cu excepția 

cererilor de rambursare finale, transmise până acum în format printat, se vor transmite către Organismele Intermediare / 

Autoritatea de Management doar în format scanat, pe suport DVD/CD. În zilele următoare, AMPOSDRU va emite o 

instrucțiune în acest sens. 

Continuare... 

http://adevarul.ro/educatie/scoala/zeci-parinti-reclamat-scolile-refuzat-inscrie-copiii-dizabilitati-clasa-pregatitoare-1_51767a6b053c7dd83f3b2b86/index.html
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12896
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12903
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1386-am-posdru

