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Economie / Incluziune socială 

Profitpentruoameni.ro - Asociația CRIES anunță lansarea primei grădini sociale ASAT din România 

Demersul asociației  este de a aplica principiile Economiei Sociale și ale copartajării echitabile a beneficiilor și riscurilor în 

agricultura naturală, într-o formulă care să susțină o micro-fermă gestionată de o asociație non-profit cu activitate socială 

și care contribuie direct la îmbunătățirea vieții unor persoane marginalizate social. 

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - Incluziune si economie sociala. Modele regionale - bune practici europene 

Consiliul Judetean Alba in calitate de solicitant si reprezentant al Parteneriatului dintre Consiliul Judetean Alba 

(www.cjalba.ro), Fundatia Civitas pentru Societatea Civila (www.civitas.ro), Grupul de Consultanta pentru Dezvoltare DCG 

(Structural Consulting™ Group – www.fonduri-structurale.ro), Centrul de Formare Continua si Evaluare Competentelor in 

Asistenta Sociala (www.cfcecas.ro), Die Querdenker – Austria (www.die-querdenker.at) a organizat in perioada 29 - 30 

martie 2013, la Alba Iulia Conferinta Nationala “Incluziune si economie sociala. Modele regionale - bune practici 

europene”.  

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - 79 de mesteri populari valceni si olteni au obtinut calificare ca antreprenori in Atelierul de 

mestesuguri 

 

In data de 2 aprilie 2013, la Ramnicu Valcea, 79 de mesteri populari si iubitori ai mestesugurilor din judetele Valcea si Olt 

au obtinut diplome de absolvire a cursurilor de competente antreprenoriale. Evenimentul a incununat a doua etapa a 

proiectului Atelierul de mestesuguri - program integrat de calificare, dezvoltare a competentelor antreprenoriale, suport si 

consiliere a resurselor umane, pentru dezvoltarea mestesugurilor traditionale din mediul rural din regiunea Sud - Vest. 

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - Changemakers - Antreprenoriatul social: Un altfel de business 

 

Changemakers, proiect al Asociatiei Studentilor Economisti din Romania (ASER), aflat la cea de a V-a editie, se 

adreseaza studentilor pasionati de oameni si antreprenoriat. Prin intermediul lui se urmareste popularizarea conceptului 

de antreprenoriat social in randul tinerilor si oferirea resurselor unui participant pentru a-si implementa afacerea sociala. 

Continuare... 

http://profitpentruoameni.ro/stiri/asociatia-cries-anunta-lansarea-primei-gradini-sociale-asat-din-romania/
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http://www.civitas.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.cfcecas.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12760
http://www.stiriong.ro/ong/economie-sociala/79-de-mesteri-populari-valceni-si-olteni
http://www.stiriong.ro/ong/economie-sociala/changemakers-antreprenoriatul-social
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Persoane de etnie romă 

Ziare.com - Ambasadorul Marii Britanii explica cum au reusit englezii sa-i integreze pe rromi 
 

Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Martin Harris, considera ca educatia este "cheia integrarii sociale si economice" a 

rromilor. El a explicat cum englezi au reusit sa-i atraga pe copiii rromi la scoala cu ajutorul meselor gratuite. 

Continuare... 

Bună Ziua Brașov - Londonezii caută la Braşov soluţii pentru a atrage rromii către şcoală 

Patru şcoli din Braşov, respectiv din Apaţa, Augustin, Crizbav, Măieruş şi trei unităţi şcolare din Redbridge, Londra (Marea 

Britanie) încearcă să găsească soluţii pentru includerea copiilor şi tinerilor romi în societate. Cheia este înţelegerea 

istoriei, culturii şi limbii comunităţilor de romi, consideră iniţiatorii proiectului Comenius Regio 2012.2014 HEART - „Help 

Educate All Roma (People) Togheter”, în cadrul programului „Învăţare pe tot parcursul vieţii”.  

Continuare... 

Adevărul (Sibiu) - Romi din 38 de ţări vin la Congresul Internaţional al Romilor de la Sibiu. Elena Băsescu şi 

Corneliu Vadim Tudor, printre vorbitori 

 

Aproximativ 250 de reprezentanţi ai romilor sunt aşteptaţi pe 7 şi 8 aprilie la Sibiu, pentru a participa la primul Congres 

Internaţional al Romilor găzduit de România. 

 

 Continuare...

Persoane cu dizabilități 

Gândul - Prima şcoală pentru copiii cu autism din România va fi inaugurată în toamnă, la Cluj 

Prima şcoală din România pentru copiii care suferă de autism va fi inaugurată, în toamna acestui an, la Cluj-Napoca, 

urmând să aibă şapte clase pentru învăţământul preşcolar şi primar şi maximum 42 de elevi, transmite corespondentul 

MEDIAFAX. 

Continuare... 

TVRNews - Marş pentru conştientizarea problemelor cu care se confruntă persoanele cu autism 
 

Sute de copii şi tineri au participat la un Marş al Diversităţii, organizat pe străzile Iaşiului, de Ziua Internaţională de 

Conştientizare a Autismului. Participanţii la miting au vrut să atragă atenţia asupra problemelor cu care se confruntă 

persoanele diagnosticate cu autism, de la marginalizare socială până la birocraţia excesivă din istituţiile publice. 

Continuare... 

 

http://www.ziare.com/social/rromi/
http://www.ziare.com/social/rromi/ambasadorul-marii-britanii-explica-cum-au-reusit-englezii-sa-i-integreze-pe-rromi-1227869
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http://www.gandul.info/stiri/prima-scoala-pentru-copiii-cu-autism-din-romania-va-fi-inaugurata-in-toamna-la-cluj-10706922?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+GandulNews+%28Gandul_News%29
http://www.tvrnews.ro/mars-pentru-constientizarea-problemelor-cu-care-se-confrunta-persoanele-cu-autism_28904.html
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Șomaj / Ocupare / Sărăcie 

RFI - Şomaj record în UE. Cine e "campioana"? 

Şomajul din Uniunea Europeană şi zona euro a înregistrat în februarie noi rate record: 10,9% în UE şi 12% în clubul euro, 

potrivit datelor anunţate marţi de Eurostat. Spania a înregistrat cel mai ridicat şomaj din UE în ianuarie, mai exact de 

26,3%. În aceeaşi zonă se află Grecia, cu 26,4%, dar în decembrie, întrucât statul elen nu a raportat nici o cifră pentru 

primele două luni ale acestui an, potrivit Eurostat. În total, cinci ţări nu au furnizat date pentru luna februarie. 

Continuare... 

POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE 

Fonduri-structurale.ro - O noua instructiune pe POSDRU! 

AM POSDRU a emis Instructiunea nr. 67 privind publicarea pe site-ul AM POSDRU, precum si pe site-urile Organismelor 

Intermediare Nationale si Regionale, a Registrului privind informatiile referitoare la platile la nivel AM POSDRU si a 

Registrului Cererilor de Rambursare la nivel de Organism Intermediar.  

Continuare... 

Ziarul Financiar - Fonduri europene: Nimic nou pe frontul absorbţiei: ţintă de cel puţin 6,5 mld. euro, 200 mil. euro 

atrase 

 

Ministerul Fondurilor Europene ţinteşte pentru acest an o rată de absorbţie pe fondurile structurale nerambursabile de cel 

puţin 6,5 mld. euro, ceea ce ar însemna peste 30% din totalul fondurilor alocate României în exerciţiul financiar 2007-

2013, de aproape 20 mld. euro. 

Continuare... 

Hotnews - Guvernul discuta Memorandumul privind corectiile financiare primite din partea Comisiei Europene 

pentru perioada 2009-2011 

 

Guvernul discuta miercuri Memorandumul privind corectiile financiare primite din partea Comisiei Europene pentru 

perioada 2009-2011. Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a afirmat marti, in fata senatorilor social-

democrati, ca documentul va permite simplificarea procedurilor de intocmire a proiectelor din bani comunitari.  

Continuare... 

Mediafax - Teodorovici: Angajaţii ineficienţi din sistemul fondurilor UE să îşi caute de muncă de la 1 iunie 

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a declarat că până la 1 iunie se va ajunge la zi cu evaluarea proiectelor 

cu fonduri UE depuse şi verificarea şi plata cererilor de rambursare restante, apoi vor fi impuse termene pentru 

funcţionari, care riscă "eliminarea" în caz de noi întârzieri. 

Continuare... 

http://www.rfi.ro/articol/stiri/economie/somaj-record-ue-cine-e-campioana
http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12748
http://www.zf.ro/politica/fonduri-europene-nimic-nou-pe-frontul-absorbtiei-tinta-de-cel-putin-6-5-mld-euro-200-mil-euro-atrase-10705349
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-14544969-guvernul-discuta-memorandumul-privind-corectiile-financiare-primite-din-partea-comisiei-europene-pentru-perioada-2009-2011.htm
http://www.mediafax.ro/social/teodorovici-angajatii-ineficienti-din-sistemul-fondurilor-ue-sa-isi-caute-de-munca-de-la-1-iunie-10707646
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Hotnews - Fonduri UE 2014-2020. Calendarul cu termene limita, publicat de Minister. Probleme oficiale in 

elaborarea documentelor: lipsa de timp, de oameni si de date statistice 

 

Ministerul Fondurilor Europene a publicat o serie de informatii actualizate legate de stadiul pregatirilor pentru 

viitoarele fonduri UE 2014-2020. Intre acestea, calendarul actualizat cu termene limita. (EurActiv.ro a obtinut si a 

publicat, saptamana trecuta, acest calendar oficial - in limba engleza). In plus, pe site-ul MFE a aparut un rezumat al 

discutiilor din cadrul unei reuniuni oficiale, unde reprezentantii ministerelor, au ridicat probleme legate de lipsa de timp 

suficient pentru analize elaborate, lipsa de personal si lipsa unor date statistice. 

Continuare... 

 

http://www.fonduri-ue.ro/reuniuni-ciap
http://www.fonduri-ue.ro/reuniuni-ciap
http://economie.hotnews.ro/stiri-eurofonduri-14540639-fonduri-2014-2020-calendarul-termene-limita-publicat-minister-probleme-oficiale-elaborarea-documentelor-lipsa-timp-oameni-date-statistice.htm

