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Economie / Incluziune Socială 

Profitpentruoameni.ro - Cum vindem produsele întreprinderilor sociale? 

Este necesar un “om de vânzări” într-o întreprindere socială? Cum îl alegem? Cum îl plătim? Ce obiective va 
avea? Cum îl evaluăm? Un specialist în business ne răspunde la întrebări şi ne arată cum să vindem corect 
produsele întreprinderilor sociale. 

Continuare... 

IES.org.ro - Recicleta - proiect finalist in cadrul Turneului Inovarii Sociale 

 

Institutul Bancii Europene de Investitii organizeaza anual un Turneu al Inovarii Sociale, un program prin care 

sunt promovate initiativele care creaza valoare sociala si combat excluziunea. Acest program acopera proiecte 

care propun utilizarea de noi tehnologii, noi sisteme și procese iintr-o gama larga de domenii, pornind de la 

educatie si servicii de sanatate, la programe de protectie a mediului natural si/sau urban. 

Continuare... 

Wall-street.ro - Mona Nicolici, Petrom: Sa fii antreprenor inseamna sa vezi lucrurile diferit, sa-i ajuti pe 

ceilalti 

 

"Sa fii antreprenor inseamna sa vezi lucrurile diferit, sa-i ajuti pe ceilalti, nu doar sa faci afacerea profitabila, a 

declarat Mona Nicolici, head of sustainability la Petrom, in cadrul Start-Up Wall-Street, emisiune difuzata in 

direct pe Wall-Street.ro si la Radio Lynx.ro, moderata de Claudiu Vrinceanu (vrinceanu.ro). 

 

 Continuare...

Șomaj / Ocupare 

Gazeta de Sud (Dolj) - Ocuparea forței de muncă și situația socială în UE 

Potrivit Buletinului trimestrial al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă și situația socială, deși 

începe să se întrevadă o redresare economică fragilă în Uniunea Europeană, persistă divergențe între țări, în 

special în zona euro. 

Continuare... 

http://profitpentruoameni.ro/stiri/tipstricks-cum-vindem-produsele-intreprinderilor-sociale/
http://institute.eib.org/
http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/
http://www.ies.org.ro/info-stiri/vrs/IDstire/755/t/recicleta-proiect-finalist-in-cadrul-t
http://vrinceanu.ro/
http://www.wall-street.ro/articol/Companii/154970/mona-nicolici-petrom-sa-fii-antreprenor-inseamna-sa-vezi-lucrurile-diferit-sa-i-ajuti-pe-ceilalti.html
http://ec.europa.eu/romania/news/02102013_ocuparea_fortei_de_munca_si_situatia_sociala_in_ue_ro.htm
http://www.gds.ro/International/2013-10-02/Ocuparea+fortei+de+munca+si+situatia+sociala+in+UE
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Persoane de etnie romă 

Agerpres - Comunicat de presă - Partida Romilor 'Pro-Europa' 

Romii din București depun toate eforturile necesare pentru a se integra pe piața muncii. Este un an oportun 

pentru înscrișii la cursurile de 'Manichiură-Pedichiură' și 'Frizerie', în vederea obținerii calificărilor profesionale, 

având în vedere programul național special de integrare a romilor al ANOFM. 

Continuare... 

POSDRU / Fonduri europene 

ȘtiriONG.ro - Guvernul mizeaza pe o rata de absorbtie a fondurilor europene de 80% in perioada 2014-

2020, dar nu stie ce impact va avea asupra economiei 

 

Ministerul Fondurilor Europene a publicat prima varianta a Acordului de Parteneriat, document care va sta la 

baza negocierilor privind modul in care vor fi concepute programele de dezvoltare finantate cu fonduri europene 

in perioada 2014-2020. 

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - POSDRU: Ordin privind modalitatea de finalizare a proiectelor pe „Burse 

doctorale” – apelurile 88 si 107 

OI MEN a publicat Ordinul 1.924/24.09.2013 privind modalitatea de finalizare a proiectelor depuse in cadrul 

apelurilor cu nr. 88 si 107 "Burse doctorale" cofinantate din Fondul Social European prin POSDRU aparut in 

Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 595/24.09.2013. 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU SV - Registrul Cererilor de Rambursare până la 1 octombrie 
2013 
 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (OIR 

POSDRU) Sud-Vest Oltenia a publicat Registrul cererilor de rambursare la nivelul Regiunii Sud-Vest până la 

data de 1 octombrie 2013. 

Continuare... 

http://www1.agerpres.ro/agerpres/comunicate/2013/10/03/comunicat-de-presa-partida-romilor-pro-europa--09-11-50
http://www.stiriong.ro/donatori/instrumente-structurale/guvernul-mizeaza-pe-o-rata-de-absorbtie
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13814
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/2006-posdru

