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Economie / Incluziune socială 

Profitpentruoameni.ro - Vor supravieţui întreprinderile sociale pe piaţa din România? 

Comenzile rămân scăzute în ciuda promovării online. Angajarea unui expert în vânzări nu le asigură profitul. Preţurile lor 

sunt mai mari decât ale produselor similare din import. În aceste condiţii, cum îşi susţin activitatea întreprinderile sociale 

din România? 

Continuare... 

Profitpentruoameni.ro - 164 de Idei din Țara lui Andrei pentru problemele României 

164 de Idei din Țara lui Andrei propun soluții pentru problemele României. Pe 12 iulie vor fi anunțați câștigătorii care vor 

primi finanțări pentru a-și transforma proiectele sustenabile în realitate. 160.000 de euro este valoarea totală a finanţarilor 

acordate de Petrom anul acesta în cadrul competiției Idei din Țara lui Andrei. 

Continuare… 

ȘtiriONG.ro - Strategie a politicii sociale: Romania 2013-2020 (Invitatie la dezbatere) 

 

Romania se confrunta cu o situatie sociala fara precedent in ultima jumatate desecol. Intrebarea este insa ce trebuie sa 

faca politica sociala pentru a sustine o relansare social-economica sanatoasa. ICCV, considerand ca este de datoria sa 

sa sprijine Guvernul Romaniei in cristalizarea politicilor sale, supune unei discutii publice o Schita a Strategiei de politica 

sociala: Romania 2013-2020. 

Continuare... 

Responsabilitatesociala.ro - Asociatia Little People a castigat Premiul Fundatiei ERSTE pentru Integrare Sociala 

2013  

Recent, in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Viena, Fundatia ERSTE (actionarul principal al Erste Group) a anuntat 

castigatorii celei de-a patra editii a competitiei ”Premiul pentru Integrare Sociala”. In cadrul ceremoniei, la care au 

participat peste 700 de reprezentanti ai societatii civile, mediului de afaceri si organizatiilor mass-media, au fost premiate 

cele mai bune proiecte de integrare sociala, provenite din 13 tari din Centrul si Sud-Estul Europei, inclusiv din Romania.  

Continuare... 

http://profitpentruoameni.ro/stiri/vor-suravietui-intreprinderile-sociale-pe-piata-din-romania/
http://profitpentruoameni.ro/stiri/164-de-idei-din-tara-lui-andrei-pentru-problemele-romaniei/
http://iccv.ro/sites/default/files/Strategie%20Politici%20Sociale%20Romania%202013-2020.pdf
http://iccv.ro/sites/default/files/Strategie%20Politici%20Sociale%20Romania%202013-2020.pdf
http://www.stiriong.ro/institutii-publice/advocacy/strategie-a-politicii-sociale-romania-2
http://www.responsabilitatesociala.ro/www.socialintegration.org.
http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/asociatia-little-people-a-castigat-premiul-fundatiei-erste-pentru-integrare-sociala-2013.html
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Responsabilitatesociala.ro - Oportunitati de finantare in Romania pentru proiecte dedicate tinerilor  

Cine acorda in Romania finantari pentru sectorul neguvernamental? Cati bani ofera statul si Uniunea Europeana pentru 

proiecte dedicate tinerilor si cum pot fi obtinuti acesti bani? Sunt doar cateva dintre subiectele prezentate in cadrul 

workshopului ”Finantari Europene in Romania pentru ONG-uri si tineri” de la European CSR Lessons 2013.  

Continuare... 

Revista Biz - Swimathon face valuri la Bucuresti 
 

Inotul poate salva vieti. De aceea, 19 organizatii incep vor strange fonduri pentru diferite proiecte pentru comunitate pe 6 

iulie, in Bazinul Olimpic din Complexul Sportiv Lia Manoliu, la Swimathon Bucuresti. 

Continuare... 

 

Șomaj / Ocupare 

Hotnews - Traian Basescu si Mariana Campeanu, vizita de lucru la Berlin pentru a discuta despre "Promovarea 

ocuparii tinerilor in Europa" 

 

Presedintele Traian Basescu si ministrul Muncii, Mariana Campeanu, vor participa miercuri, la Berlin, la o masa rotunda 

organizata de Ministerul Federal al Muncii si Afacerilor Sociale din Germania pe tema "Promovarea ocuparii tinerilor in 

Europa", informeaza, marti, Ministerul Muncii. 

Continuare... 

POSDRU / Fonduri europene 

Fonduri-structurale.ro - POSDRU: Cum se incarca formularul de buget in Action Web 

Avand in vedere solicitarile/intrebarile/situatiile problematice transmise catre unitatea de Helpdesk POSDRU, Autoritatea 

de Management a publicat o Instructiune privind anexarea bugetului detaliat al cererii de finantare in cadrul aplicatiei 

Actionweb. 

Continuare.. 

Fonduri-structurale.ro - POSDRU: Perioada de depunere prelungita pentru cele 12 linii de finantare lansate ieri! 

Dupa ce a anuntat prelungirea termenului de depunere aferent liniilor de finantare lansate pe 17 iunie 2013, AM POSDRU 

a anuntat si prelungirea termenului pentru depunerea cererilor de propuneri de proiecte corespunzatoare axelor 1 si 2 

lansate ieri.  

Continuare... 

http://www.responsabilitatesociala.ro/editoriale/oportunitati-de-finantare-in-romania-pentru-proiecte-dedicate-tinerilor.html
http://www.revistabiz.ro/swimathon-face-valuri-la-bucuresti-1276.html
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-15113821-traian-basescu-marian-campeanu-vizita-lucru-berlin-pentru-discuta-despre-promovarea-ocuparii-tinerilor-europa.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+hotnews%2Fyvoq+%28Hotnews.ro%29&utm_content=FeedBurner
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13290
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13288

