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Economie / Incluziune socială 

Profitpentruoameni.ro - Seminar de economie socială la Galați 

Autorități locale, reprezentanți ai entităților de economie socială și ai societății civile au participat pe 26 martie la Galați la 

seminarul “Economia Socială – Profit pentru Oameni”, organizat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) 

România în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”, Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii 

sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale. 

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - Conferinta de lansare a Programului Fondul ONG - Mecanismul Financiar SEE in Romania 

 

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, impreuna cu Fundatia pentru Parteneriat si Centrul de Resurse pentru 

Comunitatile de Romi, organizeaza in perioada 18 – 19 aprilie 2013, la Bucuresti, Conferinta de lansare in Romania a 

Fondului ONG, parte a Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European 2009 - 2014. 

Continuare... 

 

Responsabilitatesociala.ro - COSMOTE ofera finantari pentru ONG-uri din domeniul protectiei copilului 

COSMOTE Romania organizeaza un concurs de finantare pentru ONG-urile care ofera servicii de ajutor si asistenta 

copiilor bolnavi sau defavorizati. In cadrul concursului vor fi selectate opt organizatii, care vor primi fiecare maxim 5.000 

de euro. 

Continuare... 

Observator de Bacău - “Responsabilitate, Comunitate, Participare Sociala” 

În luna martie a fiecărui an Colegiul Național al Asistenților Sociali din România sărbătorește ”Zilele Asistenţei Sociale”, 

luna Asistentei Sociale oferind oportunitatea asistențiilor sociali de a celebra profesia lor și a reafirma  munca pe care o 

desfășoara  zi de zi în comunitate. 

Continuare... 

 

http://profitpentruoameni.ro/stiri/seminar-de-economie-sociala-la-galati/
http://www.stiriong.ro/actualitate/evenimente-1/conferinta-de-lansare-a-programului-fond
http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/cosmote-ofera-finantari-pentru-ong-uri-din-domeniul-protectiei-copilului.html
http://www.observatordebacau.ro/2013/03/27/responsabilitate-comunitate-participare-sociala.html
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Persoane de etnie romă 

Ziare.com - Franta: Zeci de rromi evacuati dintr-un vechi spital de langa Paris 
 

In jur de 160 de rromi au fost evacuati dintr-un vechi spital din Corbeil-Essonnes, de langa Paris, marti seara. Rromii se 

instalasera in vechiul imobil inca de luni seara. 

Continuare... 

Ziarul de Iași - Tiganii romani, mai tari decat politistii SUA. Intrau in America cusuti in scaunele masinilor 

 

Pentru 600 de tigani romani, visul american s-a implinit dincolo de limita legii. Oameni care au platit cate 8.000 de dolari 

au trecut fraudulos frontiera din Mexic, in Statele Unite. 
 

Continuare... 

Voxpublica - Cu cine să faci integrarea romilor? N-ai cu cine. O poveste cu români în Spania 

 

Pe prima pagină a Agenției Naționale pentru Romi, o clarificare despre un proiect: “suma de cca 250 milioane euro nu 

este destinată exclusiv romilor”. Stadiul actual al eforturilor de integrare este unul în care politicieni rasişti, fără vreo 

viziune de integrare, aproape că se scuză în fața electoratului pentru eforturile de incluziune socială a romilor. 

Continuare... 

Evz.ro - Cea mai bogata femeie de afaceri din Timișoara va fi judecată pentru asociere cu gruparea romilor 

infractori de la Strehaia 

 

Ancheta a demonstrat că gruparea romilor evazioniști de la Strehaia încasa între 1 și 10% din sumele fictive facturate 

diverselor societăți comerciale cu care făceau ”afaceri”. Prejudiciul total în dosar este de 7,5 milioane de euro 

 

 Continuare... 

Persoane cu dizabilități 

România Liberă - Premieră în România: Persoanele cu dizabilităţi mintale vor trăi fără asistenţă. Află cum 

Şase persoane cu dizabilităţi mintale vor duce un trai autonom şi vor locui, din septembrie, într-o casă accesibilizată din 

comuna Mihăileşti, judeţul Giurgiu. Iniţiativa urmăreşte reinserţia socială a persoanelor cu dizabilităţi mintale, conform unui 

comunicat Habitat for Humanity, remis redacţiei. 

Continuare... 

 

 

http://www.ziare.com/diaspora/rromi-strainatate/franta-zeci-de-rromi-evacuati-dintr-un-vechi-spital-de-langa-paris-1226681
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/tiganii-romani-mai-tari-decat-politistii-sua-intrau-in-america-cusuti-in-scaunele-masinilor--3524.html
http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/cu-cine-sa-faci-integrarea-romilor-n-ai-cu-cine-o-poveste-cu-romani-in-spania-91883.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/cea-mai-bogata-femeie-de-afaceri-din-timisoara-va-fi-judecata-pentru-asociere-cu-gruparea-1030024.html
http://www.romanialibera.ro/timpul-liber/casa-mea/premiera-in-romania-persoanele-cu-dizabilitati-mintale-vor-trai-fara-asistenta-afla-cum-297120.html
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Șomaj / Sărăcie 

TVRNews - Sute de oameni la târgul de locuri de muncă în construcţii, organizat în Capitală 
 

Oferta la târgul de joburi în construcţii a fost destul de variată: dulgheri, electricieni, şefi de şantier şi ingineri. Cei mai mulţi 

dintre cei care au căutat un loc de muncă au completat pentru prima dată un Curriculum Vitae, ajutaţi de voluntarii din 

proiect. În România, rata şomajului în rândul tinerilor sub 24 de ani a ajuns la 23%, iar în UE rata şomajului este în 

creştere, probleme dezbătute la Prim Plan. 

Continuare... 

Adevărul (Tulcea) - O şansă pentru şomeri: centru de mediere la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă 

 

Agenţia a organizat, de curând, seminarul cu tema „Creşterea calităţii serviciilor de mediere a muncii şi promovarea noului 

Centru de mediere a muncii – Credem într-o nouă şansă”, eveniment la care au participat, printre alţii, reprezentantţi ai 

firmelor din judeţul Tulcea, potenţiali angajatori, precum şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. 

 

 Continuare...

Adevărul (Călărași) - Oportunităţi. Cursuri de recalificare pentru 1.180 de şomeri 

 

Peste 1.000 de persoane au şansa în acest an să participle la cursuri de recalificare organizate de Agenţia Judeţeană 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă(AJOFM) din Călăraşi. La cele 81 de cursuri vor participa 1.180 persoane, 52 dintre 

programe fiind finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, iar alte 29 din fonduri europene. 

 

 Continuare...

 

POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE 

Hotnews - Ministerul Fondurilor Europene: Plati de 715 milioane lei dintr-un imprumut din Trezorerie in luna 

martie 

 

 "Beneficiarii de fonduri europene incaseaza in aceasta luna banii pe cererile de rambursare restante ca urmare a 

schimbarilor impuse in sistem de Ministerul Fondurilor Europene (MFE). 

Continuare... 

http://www.tvrnews.ro/sute-de-oameni-la-targul-de-locuri-de-munca-in-constructii-organizat-in-capitala_28684.html
http://adevarul.ro/locale/tulcea/o-sansa-someri-centru-mediere-sediul-agentiei-judetene-ocuparea-fortei-munca-1_5152b2fe00f5182b85559f12/index.html
http://adevarul.ro/locale/calarasi/oportunitati-cursuri-recalificare-1180-someri-1_515299b700f5182b855542a1/index.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-eurofonduri-14503246-ministerul-fondurilor-europene-plati-715-milioane-lei-proiecte-luna-martie.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+hotnews%2Fyvoq+%28Hotnews.ro%29
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Fonduri-structurale.ro - Hai sa inveti „la pachet” cum sa scrii si sa implementezi un proiect! Am lansat astazi cursurile de 

Manager de Proiect si Expert Fonduri Structurale 

1. .. ministrul Fondurilor Europene a anuntat ca pana la sfarsitul lunii iunie vor fi lansate toate apelurile pe care au 

ramas sume nealocate in actualul cadru financiar multianual, numai pe POSDRU fiind preconizate spre lansare 

nu mai putin de 19 linii de finantare! 

2. .. vei avea posibilitatea sa inveti de la cei mai buni cum sa scrii si sa implementezi un proiect iscusit 
 

Continuare... 

Ziarul de Iași - Beneficiarii POSDRU de la Cuza, in pragul revoltei. Au inceput cu o petitie la rector 

 

Beneficiarele proiectului POSDRU „Reconstrucţia Statutului Femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi 

egalitate de şanse”, coordonat de Universitatea „Al. I. Cuza” au ajuns la limita răbdării.  

Continuare... 

Ziarul de Iași - Magie cu fonduri UE 

 

Comuna Grajduri este învăluită în ultimele săptămâni de o serie de suspiciuni  legate de un conflict de interese şi nereguli 

cu fonduri europene 

Continuare... 

 

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12724
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/beneficiarii-posdru-de-la-cuza-in-pragul-revoltei-au-inceput-cu-o-petitie-la-rector--2882.html
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/magie-cu-fonduri-ue--3616.html

