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Economie / Incluziune socială 

Profitpentruoameni.ro - Cursuri postuniversitare gratuite de economie socială la ASE 

Academia de Studii Economice (ASE) din Bucureşti, partener în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România, 

cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

– Axa Prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, organizează un curs postuniversitar de Economie Socială în cadrul 

Facultăţii de Economie. Taxa de şcolarizare (1800 RON în anul universitar 2012-2013) va fi suportată din bugetul 

proiectului pentru 30 de cursanţi. 

 

Continuare… 

Profitpentruoameni.ro - Economia socială, subiect de dezbatere la Iași 

Asistenți sociali, psihologi, psihopedagogi, academicieni, reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale și 

întreprinderilor sociale au participat între 22 și 23 februarie 2013 la Iași la Școala de Vară în Economie Socială. 

Evenimentul organizat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice în 

parteneriat cu Asociația Alternative Sociale face parte din cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale în România”, 

cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

– Axa Prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale. 

Continuare... 

 

StiriONG.ro - Ultima saptamana de inscrieri in Fabricat in Tara lui Andrei, cea mai mare competitie de afaceri 

sociale 

 
Petrom anunta ultima saptamana de inscrieri pentru Fabricat in Tara lui Andrei, cea mai mare competitie de afaceri 

sociale. Fabricat in Tara lui Andrei este deschisa atat antreprenorilor, cat si ONG-urilor, PFA-urilor, SRL-urilor si 

intreprinderilor individuale. Ideea unei afaceri sociale poate proveni din orice oras, sat sau comuna din Romania, atata 

timp cat impactul si beneficiile se adreseaza uneia dintre cele 28 de comunitati incluse in program. Lista completa este 

disponibila pe site-ul www.taraluiandrei.ro, sectiunea Fabricat in Tara lui Andrei. 

 

Continuare… 

http://profitpentruoameni.ro/stiri/cursuri-postuniversitare-gratuite-de-economie-sociala-la-ase/
http://profitpentruoameni.ro/stiri/economia-sociala-subiect-de-dezbatere-la-iasi/
http://www.taraluiandrei.ro/
http://www.stiriong.ro/donatori/granturi/ultima-saptamana-de-inscrieri-in-fabrica
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Realitatea.net - Copiii din România, într-un top care nu ne face cinste 
 
 
În 2011, cea mai ridicată rată a celor cu vârste sub 18 ani care sunt expuşi riscului sărăciei şi excluziunii sociale a fost 
înregistrată în Bulgaria (52 la sută), conform datelor transmise de Eurostat, biroul de statistică al UE. Bulgaria este urmată 
de România. 
 
Continuare... 

 

Mediafax - ONG-urile numără banii adunaţi în campania doi la sută prin beneficiarii sprijiniţi 

Campania de redirecţionare a doi la sută din impozitul pe venit este extrem de importantă pentru organizaţiile 

neguvernamentale, sumele adunate de acestea numărându-se prin copiii trataţi sau educaţi, prin comunităţile în care s-a 

intervenit şi prin animalele fără stăpân sterilizate sau salvate. 

Continuare... 

 

Economiesociala.net - Concursuri & Premii Social Impact Award revine în România cu cea de-a doua ediție 
 
Social Impact Award este o competiție de idei pentru studenți care vor să producă o schimbare în societate într-un mod 
constructiv. Misiunea proiectului este promovarea antreprenoriatului social în rândul studenților din Europa centrală și de 
est. Astăzi proiectul este prezent în Austria, România, Cehia și Slovacia.  
 
Continuare... 
 

 

Persoane de etnie romă 

Profesionistiromi.ro - TUTORAT ȘI BURSE pentru liceenii și absolvenții de liceu romi 

 

Tinerii romi cu vârsta maximă de 35 de ani (născuți începând cu data de 1 octombrie 1978 inclusiv), elevi de liceu care în 

anul academic 2012-2013 sunt înscriși în ultimul an de studiu liceal (clasa a XII-a zi sau a XIII-a frecvență redusă), dar și 

absolvenți de liceu care au obținut diploma de bacalaureat în anii anteriori și care nu sunt încadrați într-o altă formă de 

învățământ, pot aplica la tutorat, pe site-ul www.profesionistiromi.ro secțiunea BURSE ROMI, până pe 11 martie 2013. 

Pentru finalizarea înscrierii, candidații vor trimte prin poștă până pe 11 martie 2013, o serie de documente 

(conform instrucțiunilor de aplicare). 

Continuare… 

 

http://www.realitatea.net/copiii-din-romania-intr-un-top-care-nu-ne-face-cinste_1122476.html
http://www.mediafax.ro/social/ong-urile-numara-banii-adunati-in-campania-doi-la-suta-prin-beneficiarii-sprijiniti-10609707?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
http://www.economiesociala.net/m6-15-0-ro-Concursuri-Premii
http://www.economiesociala.net/m6-15-533-ro-Social-Impact-Award-revine-n-Romnia-cu-cea-de-a-doua-edi539ie
http://www.economiesociala.net/?modul=m6&CID=15&id=533&lang=ro
http://www.profesionistiromi.ro/burseromi/
http://www.profesionistiromi.ro/burseromi/tutorat/instructiuni_de_aplicare.html
http://www.profesionistiromi.ro/proiect/200_de_locuri_disponibile/200_de_locuri_disponibile_pentru_elevii_romi_din_ultimul_an_de_liceu.html
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POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri europene 

Fonduri-structurale.ro - POSDRU: Noua procedura de depunere a cererilor de rambursare pentru beneficiarii cu 

proiecte gestionate de CNDIPT 

In scopul eficientizarii activitatii de verificare a cererilor de rambursare,  CNDIPT- OI POSDRU a modificat modalitatea de 

depunere si inregistrare a cererilor de catre beneficiarii ale caror proiecte se afla in gestiunea sa.  

Noua procedura se aplica incepand de astazi, 27 februarie 2013. 

 

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - Cine va suporta corectiile financiare aplicate de CE pe POSDRU? Afla care este pozitia 

directorului AM, Cristian Ababei 

Vestile privind deblocarea POSDRU in relatia cu Comisia Europeana si platile facute zilele trecute de autoritatile romane 

in conturile beneficiarilor au fost primite cu mult entuziasm de comunitatea organizatiilor care implementeaza proiecte pe 

acest program. Raman insa fara solutie multe dintre problemele de fond care continua sa afecteze atat activitatea 

beneficiarilor si partenerilor din cadrul POSDRU, cat si buna implementare a proiectelor. 

Continuare… 

Fonduri-structurale.ro - 3 noi apeluri vor fi lansate in cadrul POSDRU. Sesiunea pentru dezvoltarea economiei 

sociale, reluata dupa anularea apelului anterior 

Dupa anunturile privind deblocarea POSDRU si reluarea platilor catre organizatiile care au proiecte in implementare, 

primavara vine cu noi oportunitati pentru beneficiarii POSDRU. Miercuri, 26 februarie, directorul AM POSDRU, Cristian 

Ababei, a declarat ca institutia pe care o conduce pregateste deschiderea in perioada martie-aprilie a 3 noi sesiuni de 

depunere de proiecte. 

Continuare... 

Glasul Ardealului - Flavius Măduţa: „În martie se vor plăti toate cererile de rambursare pentru POSDRU”  

Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU ) va achita în 

luna martie toate cererile de rambursare depuse de beneficiari şi aflate în întârziere. Săptămâna trecută au fost achitate 

900 de cereri, cu o valoare totală de peste 330 de milioane de lei  

Continuare... 

 

 

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12548
http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12547
http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12549
http://glsa.ro/arad/tag/posdru
http://glsa.ro/arad/politic/90443-flavius-maduta-in-martie-se-vor-plati-toate-cererile-de-rambursare-pentru-posdru.html
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Mesagerul de Covasna - UDMR consideră necesare consultări între Guvern şi partide pe tema absorbţiei 
fondurilor europene 

 

Uniunea Democrată Maghiară din România va propune Guvernului,  săptămâna viitoare,  să stabilească o întâlnire cu 

partidele, pentru a discuta şi stabili priorităţile legate de absorbţia fondurilor europene în următorii şase ani, a declarat ieri, 

într-o conferinţă de presă, vicepreşedintele politic al UDMR, Borbely Laszlo. 
 

Continuare… 

 

http://www.mesageruldecovasna.ro/stiri/udmr-considera-necesare-consultari-intre-guvern-si-partide-pe-tema-absorbtiei-fondurilor-europene/
http://www.mesageruldecovasna.ro/stiri/udmr-considera-necesare-consultari-intre-guvern-si-partide-pe-tema-absorbtiei-fondurilor-europene/
http://www.mesageruldecovasna.ro/stiri/udmr-considera-necesare-consultari-intre-guvern-si-partide-pe-tema-absorbtiei-fondurilor-europene/

