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Economie / Incluziune socială 

StiriONG.ro - Social Impact Award 2013 revine in Romania cu cea de-a doua editie 

 

Social Impact Award este o competitie de idei pentru studentii care vor sa produca o schimbare in societate intr-un mod 

constructiv. Misiunea proiectului este promovarea antreprenoriatului social in randul studenttilor din Europa centrala si de 

est. Astazi proiectul este prezent in Austria, Romania, Cehia si Slovacia. 

Continuare...  

Fonduri-structurale.ro - CE indeamna statele membre sa acorde prioritate investitiilor sociale si sa-si 

modernizeze sistemele de protectie sociala 

Intr-o comunicare recent adoptata privind investitiile sociale in favoarea cresterii economice si a coeziunii, Comisia 

Europeana invita statele membre sa acorde prioritate investitiilor sociale si sa-si modernizeze sistemele de protectie 

sociala. Aceasta inseamna strategii mai performante de incluziune activa si o utilizare mai eficienta si mai rentabila a 

bugetelor sociale. 

Continuare... 

Economiesociala.net - Conferinta Internationala de Cercetare a Economiei Sociale va ajune in 2013 la cea de-a 4-a 

editie 

 

Conferinta Internationala de Cercetare a Economiei Sociale, organziata de CIRIEC o data la fiecare doi ani, va ajunge in 

2013 la a 4-a editie. In acest an conferinta va avea loc in perioada 24-26 octombrie 2013 si va fi organizata de CIRIEC in 

colaborare cu Universitatea Antwerp.  

Continuare... 

 

 

 

 

 

http://socialimpactaward.ro/
http://www.stiriong.ro/ong/economie-sociala/social-impact-award-2013-revine-in-roman
http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12531
http://www.economiesociala.net/m6-3-529-ro-Conferinta-Internationala-de-Cercetare-a-Economiei-Sociale-va-ajune-in-2013-la-cea-de-a-4-a-editie
http://www.economiesociala.net/m6-3-529-ro-Conferinta-Internationala-de-Cercetare-a-Economiei-Sociale-va-ajune-in-2013-la-cea-de-a-4-a-editie
http://www.ciriec-ua-conference.org/
http://www.economiesociala.net/?modul=m6&CID=3&id=529&lang=ro
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Economiesociala.net - CAR-urile din Romania intra in lumea mutualitatilor europene 

 

Comisia Europeana a dat recent publicitatii raportul final cu privire la Societatile Mutuale si perspectivele acestora - "Study 

on the current situation and prospects of mutuals in Europe" elaborat la cererea DG Entreprise.  Raportul este disponibil 

aici.  

Continuare... 

 

Persoane de etnie romă 

Mediafax - Romii sunt şi mai discriminaţi ca urmare a crizei economice - preşedinte Consiliul Europei 

Minoritatea romă este tot mai discriminată, marginalizată şi abuzată, ca urmare a crizei, iar situaţia s-ar putea agrava în 

2014, intrând în vigoare legi mai flexibile privind imigrarea, a apreciat preşedintele Consiliului Europei, Thorbjoern 

Jagland, într-un interviu acordat pentru AFP. 

Continuare... 

 

Ziare.com - Ponta, interviu pentru France 24, despre carnea de cal, Basescu, rromi si independenta justitiei 
 

Prim-ministrul Victor Ponta vorbeste, intr-un interviu acordat postului de televiziune France 24, despre scandalul carnii de 

cal, dar si despre relatia in care a ramas cu presedintele Traian Basescu, dupa tentativa nereusita de suspendare, din 

vara anului 2012. 

Continuare... 

Evz.ro - A murit bulibașa Dulcea.Îl plâng de toții romii pe care i-a trimis la cerșit în Franța 

 

Primele trei autocare cu romi „franceji” au ajuns la Timișoara dumincă seara. În curtea fostului sediu PSD, pe bulevardiul 

CD Loga, devenit vilă ocupată de liderul rom defunct au fost adunate aproape 100 de coroane înalte de doi metri. 

 

 Continuare...

 

 

 

 

 

http://www.economiesociala.net/m2-11-80-ro-CAR-urile-din-Romania-intra-in-lumea-mutualitatilor-europene
http://www.ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/mutuals/prospects_mutuals_fin_en.pdf
http://www.economiesociala.net/?modul=m2&CID=11&id=80&lang=ro
http://www.mediafax.ro/social/romii-sunt-si-mai-discriminati-ca-urmare-a-crizei-economice-presedinte-consiliul-europei-10604479?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
http://www.ziare.com/victor-ponta/
http://www.ziare.com/basescu/
http://www.ziare.com/victor-ponta/premier/ponta-interviu-pentru-france-24-despre-carnea-de-cal-basescu-rromi-si-independenta-justitiei-1220815
http://www.evz.ro/detalii/stiri/a-murit-bulibasa-dulceail-plang-de-totii-romii-pe-care-i-a-trimis-la-cersit-in-franta-102548.html
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Persoane cu dizabilități 

Ziarul de Iași - Legislatia privind persoanele majore cu autism, in dezbatere 

 

Reprezentantii Ministerul Sanatatii vor avea o intalnire cu membrii Federatiei pentru Drepturi si Resurse pentru 

Persoanele cu Tulburari in Spectrul Autist (FEDRA) la inceputul lunii viitoare, pentru a se discuta despre schimbarea 

ordinului care ingradeste libertatile si drepturile autistilor. In legislatie, persoanele cu autism sunt inregistrate ca 

schizofrenice, odata ce implinesc varsta de 18 ani si nu mai beneficiaza de insotitor si gradul I de handicap. 

Continuare... 

Craiovaforum.ro - Statistica asistenților personali și persoanelor cu handicap din Craiova 

 

Activitatea desfășurată de către asistenții personali ai persoanelor cu handicap din Craiova este unul din punctele ce vor fi 

discutate în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 28 februarie 2013. 

Continuare... 

 

StiriONG.ro - 1 martisor Biokarpet pentru Invingem Autismul 

 

1 martie marcheaza debutul primei campanii publice de responsabilitate sociala a companiei Biokarpet Romania.  
Campania Biokarpet se va derula pe parcursul lunii lui Martisor si consta in redirectionarea a 1% din vanzari catre 
Asociatia Invingem Autismul. Fondurile vor fi folosite pentru sustinerea principalului proiect al organizatiei, Centrul 
multidisciplinar de interventie pentru autism, care aniverseaza in martie 1 an de la infiintare. 
 
Continuare… 
 

POSDRU / Fonduri UE/ Fonduri structurale 

 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: Nou model al contractului de finanțare de tip grant 
 
În Monitorul Oficial nr. 108 din 22 februarie 2013 a fost publicat Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecție Sociale și 

Persoanelor Vârstnice privind aprobarea modelului de contract de finanțare de tip grant pentru Programul Operațional 

Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” (POSDRU).  Noul model de contract de finanțare se va aplica tuturor 

contractelor de grant ce urmează a fi semnate de Organismele Intermediare pentru POSDRU. 

Sursa... 

http://www.ziaruldeiasi.ro/local/legislatia-privind-persoanele-majore-cu-autism-in-dezbatere~ni9dm6
http://www.craiovaforum.ro/stiri/craiova-oltenia/statistica-asistentilor-personali-si-persoanelor-cu-handicap-din-craiova.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+StiriDinCraiovaSiOltenia+%28Stiri+din+Craiova+si+Oltenia%29
http://www.stiriong.ro/responsabilitate-sociala/articole-despre-csr/1-martisor-biokarpet-pentru-invingem-aut
http://www.fonduri-ue.ro/stiri-am-oi/61-stiri-am-oi/1104-posdru
http://www.fonduri-ue.ro/stiri-am-oi/61-stiri-am-oi/1104-posdru
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Mediafax - Ponta scrie beneficiarilor POSDRU: Susţinem proiecte corecte, cererile vor fi verificate şi plătite 

Premierul Victor Ponta a transmis, luni, o scrisoare către beneficiarii contractelor de finantare aferente POSDRU, în care 

anunţă că autoritatea de management a achitat, joi şi vineri, peste 900 cereri de rambursare şi că în martie vor fi verificate 

şi plătite toate cererile aflate în întârziere. 

Continuare... 

 

Fonduri-ue.ro - MFE: Plăţi de peste 440 de milioane de lei către beneficiarii POS DRU şi POS CCE 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) a 

achitat, la sfârşitul săptămânii trecute, peste 100 de milioane de lei pentru aproximativ 150 de cereri de rambursare care 

au fost procesate şi validate în trecut. De asemenea, în ultimele două zile lucr[toare ale săptămânii trecute au fost făcute 

plăţi şi către beneficiarii de finanţări acordate prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

(POS DRU). 

Continuare... 

 

http://www.mediafax.ro/economic/ponta-scrie-beneficiarilor-posdru-sustinem-proiecte-corecte-cererile-vor-fi-verificate-si-platite-10604457?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
http://www.fonduri-ue.ro/stiri-am-oi/61-stiri-am-oi/1110-mfe
http://www.fonduri-ue.ro/stiri-am-oi/61-stiri-am-oi/1110-mfe

