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Economie / Incluziune socială 

Profitpentruoameni.ro - RECOMANDARE: Comisia Europeana recomanda Guvernului Romaniei sa finanteze 

economia sociala prin programele operationale 2014-2020 

In aceste saptamani autoritatile romane stabilesc prioritatile de finantare din fonduri europene pentru perioada 2014-2014. 

Comisia Europeana  si-a exprimat  deja opinia privind prioritatile pe care ar trebui sa le adopte Romania in Documentul de 

pozitie cu privire la dezvoltarea unui Acord de parteneriat si a unor programe in ROMANIA in perioada 2014-2020, 

disponibil aici. 

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - Competitivitate sau sustinerea incluziunii sociale? 

 

Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, Mariana Campeanu a sustinut, in cadrul Conferintei 

“Criza economica si modelul social european”, ca Romania sustine un mixt de politici orientate catre crestere economica 

si ocupare. In contextul unei crize economice de amploare la nivel European, o mai mare atentie trebuie acordata 

grupurilor vulnerabile. In acest sens, este necesar a fi promovate masurile care vizeaza coeziunea sociala in comunitate. 

Continuare... 

IES.org.ro - Ce produc organizatiile neguvernamentale? 

 

Purtam acum ceva vreme o discutie cu un domn dintr-o agentie de publicitate, alaturi de care fundatia la care lucrez era 

partenera intr-un proiect social. Eram la o conferinta de final de proiect si, in timpul atelierelor ce aveau loc in paralel, 

stateam de vorba in holul hotelului unde se intampla conferinta. 

Continuare... 

IES.org.ro - Lansare de carte: "O cronologie a Caselor de Ajutor Reciproc" 

  

La Biblioteca Academiei Romane, in prezenta unor invitati de marca din tara si din strainatate, va avea loc lasarea 

cartii “O cronologie a Caselor de Ajutor  Reciproc”, scrisa de Cristian Florin Bota. Evenimentul va avea loc in data de 17 

iunie, incepand cu ora 11.30 si va include si o expozitie de documente inedite. 

Continuare... 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/partnership/ro_position_paper_ro.pdf
http://profitpentruoameni.ro/stiri/comisia-europeana-recomanda-guvernului-romaniei-sa-finanteze-economia-sociala-prin-programele-operationale-2014-2020/
http://www.stiriong.ro/ong/servicii-sociale/competitivitate-sau-sustinerea-incluziun
http://www.ies.org.ro/info-stiri/vrs/IDstire/657/t/ce-produc-organizatiile-neguvernamentale
http://www.ies.org.ro/info-stiri/vrs/IDstire/659/t/lansare-de-carte-o-cronologie-a-caselo


   

Modelul Economiei Sociale în România - POSDRU/69/6.1/S/33490 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013   INVESTESTE IN OAMENI! 

 
 

 

 

 

Asociaţia Alternative Sociale 

 
Universitatea “Alexandru Ioan 

Cuza”Iași  

 

 
Academia de Studii Economice 

 București 

 
Programul Națiunilor Unite  
pentru Dezvoltare România 

 

Ziarul de Iași - Deputatul Petru Movilă doreşte ca ONG-urile să facă parte din comisiile de dialog social 

 

Deputatul Petru Movilă a depus astăzi, la Camera Deputaţilor, un nou proiect de lege. Iniţiativa parlamentarului ieşean 

vizează modificarea Legii62/2011, Legea dialogului social, în vederea includerii asociaţiilor, fundaţiilor şi a altor structuri 

asociative ale organizaţiilor nonguvernamentale (ONG) în componenţa Comisiilor de dialog social. 

Continuare... 

Altreileasector.ro - 25% dintre companiile care fac CSR sunt deţinute de români 

Profilul companiilor angrenate în proiecte naţionale de responsabilitate socială corporativă (CSR) arată că doar 25% 

dintre ele sunt deţinute de români, conform  studiului “Tendinţe şi realităţi CSR în România”, realizat 

de CSRmedia.ro şi Ernst & Young România. Celelalte companii care desfăşoară activităţi de CSR fie au capital străin 

(64%), fie au acţionariat mixt  (11%). 

Continuare... 

Șomaj / Ocupare 

Ziarul de Iași - Generaţia pierdută a Europei: aproape 6.000.000 de tineri nu au loc de muncă 

 

5,7 milioane. Acesta este numărul tinerilor şomeri din Uniunea Europeană. De peste două ori mai mulţi faţă de populaţia 

totală a Bucureştiului. Potrivit datelor Eurostat pentru luna martie, numărul şomerilor cu vârste de sub 25 de ani a crescut 

cu aproape 200.000 doar în ultimul an. Un sfert dintre tinerii din UE sunt şomeri. 

Continuare... 

Mediafax - LOCURI DE MUNCĂ: Peste 12.600 la nivel naţional. În ce oraşe sunt cele mai multe posturi vacante 

Peste 12.600 de locuri de muncă sunt disponibile, la nivel naţional, în perioada 30 mai - 5 iunie, cele mai multe fiind în 

Bucureşti şi în judeţele Cluj, Constanţa, Iaşi, Timiş, Hunedoara, Călăraşi, Satu Mare şi Argeş, informează Agenţia 

Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). 

Continuare... 

Persoane cu dizabilități 

Radio România Actualități - Copiii cu dizabilităţi din România "riscă marginalizarea" 

 

România este inclusă de organizaţia internaţională UNICEF în lista ţărilor în care copiii cu dizabilităţi riscă marginalizarea 

în societate. Fără a prezenta detalii pentru fiecare stat al lumii, raportul anual UNICEF atrage atenţia că în majoritatea 

regiunilor se practică discriminarea copiilor cu handicap, această categorie fiind cea mai vulnerabilă în faţa stigmatizării 

sociale. 

Continuare... 

http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/deputatul-petru-movila-doreste-ca-ong-urile-sa-faca-parte-din-comisiile-de-dialog-social--11166.html
http://www.csrmedia.ro/
http://www.ey.com/RO/en/Home
http://www.altreileasector.ro/studiu-25-dintre-companiile-care-fac-csr-sunt-detinute-de-romani/
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/generatia-pierduta-a-europei-aproape-6-000-000-de-tineri-nu-au-loc-de-munca--11099.html
http://www.mediafax.ro/social/locuri-de-munca-peste-12-600-la-nivel-national-in-ce-orase-sunt-cele-mai-multe-posturi-vacante-10912407?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
http://www.romania-actualitati.ro/copiii-cu-dizabilitati-din-romania-risca-marginalizarea-50956
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Deșteptarea (Bacău) - Terapie gratuita pentru copiii cu autism 
 

Copiii si adultii cu autism din Bacau pot beneficia de asistenta de specialitate, gratuita, in cadrul Centrului de consiliere si 

asistenta infiintat de Fundatia Romanian Angel Appeal in parteneriat cu Ministerul Muncii si Directia Generala de 

Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Bacau, prin proiectul “Si ei trebuie sa aiba o sansa! – Program de 

sprijin pentru integrarea sociala si profesionala a persoanelor cu tulburari de spectru autist”.  

Continuare... 

POSDRU / Fonduri europene 

Fonduri-structurale.ro - 25 milioane euro fonduri nerambursabile pentru microintreprinderile din Regiunea Centru 

Contracte in valoare de 25,19 milioane euro fonduri nerambursabile au fost semnate la nivelul Regiunii Centru de catre 

227 de microintreprinderi, procentul de contractare depasind astfel procentul de 100% . Valoarea totala a acestor 

proiecte, investita in economia regiunii de catre microintreprinderi, prin achizitia de echipamente si lucrari de extindere, 

este de 41,57 milioane euro, diferenta dintre cele doua sume reprezentand contributia financiara a beneficiarilor la 

realizarea proiectelor. Incepand cu aceasta luna au intrat in evaluare si ultimele 67 de proiecte ramase nedeschise din 

august 2010, cand a fost termenul limita de depunere a proiectelor spre finantare.  

Continuare... 

Fonduri-ue.ro – POSDRU: Registrul cererilor de rambursare la 28 mai 2013 
 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU) a 

publicat Registrul cererilor de rambursare la nivel de AMPOSDRU la data de 28 mai 2013. 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - Noi măsuri în sprijinul beneficiarilor de fonduri europene 
 

Beneficiarii de fonduri UE vor fi scutiţi de la plata penalităţilor, dobânzilor penalizatoare şi accesoriilor percepute de stat 

pentru obligaţiile fiscale neachitate la timp dacă autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene le-au plătit 

sumele pe care aveau dreptul să le încaseze după expirarea termenelor prevăzute în contractele de finanţare. Această 

prevedere este reglementată de Ordonanţa de urgenţă privind reglementarea unor măsuri fiscale, iniţiată de Ministerul 

Fondurilor Europene şi elaborată în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice, care a fost aprobată în şedinţa de Guvern 

de ieri, 29 mai. 

Continuare... 

http://www.desteptarea.ro/terapie-gratuita-pentru-copiii-cu-autism/
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13095
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1536-posdru
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri/1533-beneficiarii-de-fonduri-ue

