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Economie / Incluziune Socială 

Altreileasector.ro - Luxul în întreprinderile sociale 

Întreprinderile sociale şi-au dat seama că produsele de serie cu preţuri sub cele de pe piaţă, nu sunt suficiente pentru a 

satisface toate gusturile. De aceea, au început să producă produse premium. Corpurile de iluminat, bijuteriile cu aur, 

argint şi cristale Swarovski sau cadourile cu miere şi argint, sunt doar câteva dintre produsele mai scumpe, pe care le 

găsesc, la întreprinderile sociale, clienţii dispuşi să cheltuiască de la câteva sute de lei, până la câteva sute de euro. 

Continuare… 

Adevărul (Bistrița) - Întreprinderi sociale pentru săracii Bistriţei. Serele, printre ideile care se iau în calcul 

 

Marţi, la Primăria Bistriţa a avut loc prima masă rotundă care a avut în centru întreprinderile sociale menite să-i ajute pe 

locuitorii din blocurile sociale care nu au un loc de muncă. Problema a fost tranşată de către viceprimarul Ioan Peteleu şi 

de către profesorii universitari ai UBB Cluj Dan Chiribucă şi Bogdan Iacob, care deja au experienţă în zona economiei 

sociale. Printre ideile vehiculate s-au numărat şi serele. 

 

 Continuare…

ȘtiriONG.ro - Consultare publica in ianuarie 2014 privind propunerea legislativa referitoare la adoptarea de masuri 

specifice in vederea dezvoltarii comunitatilor sarace din Romania 

 

Pornind de la expertiza Fundatiei Policy Center for Roma and Minorities, concretizata in studiul “Impactul fondurilor 

structurale asupra comunitatilor sarace – influenta cadrului legislativ”, chestorul Camerei Deputatilor, Mircea Draghici si 

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, au initiat un proiect de lege care vizeaza sa contribuie la inlaturarea 

barierelor legislative si institutionale in demersul de incluziune sociala a comunitatilor sarace din Romania, indiferent de 

localizarea acestora in mediul urban sau rural. 

Continuare... 

 

 

 

 

http://www.altreileasector.ro/luxul-din-intreprinderile-sociale/
http://adevarul.ro/locale/bistrita/Intreprinderi-sociale-saracii-bistritei-serele-printre-ideile-iau-calcul-1_529dd770c7b855ff566b844e/index.html
http://www.stiriong.ro/institutii-publice/advocacy/consultare-publica-in-ianuarie-2014-priv
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Persoane cu dizabilități 

Adevărul - Peste 17.000 de adulţi cu dizabilităţi trăiesc în centre rezidenţiale. Aproape 70% din ei mor acolo 

 

Peste 17.000 de adulţi cu dizabilităţi trăiesc în centre rezidenţiale mari, unde, în contextul îngrijirii improprii unei dezvoltări 

independente, 67% dintre ei încetează din viaţă, conform studiilor, informează Institutul pentru Politici Publice (IPP). 

 

 Continuare...

 

POSDRU / Fonduri europene 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: Modelul contractui de finanțare, publicat spre consultare 
 

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

publicat spre consultare Modelul de contract de finanțare aplicabil beneficiarilor de asistență financiară 

nerambursabilă ale căror cereri de finanțare vor fi aprobate în cadrul Cererilor de Propuneri de proiecte lansate de AM 

POSDRU și OI POSDRU în anul 2013. 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU - Rregistrul cererilor de rambursare până la 3 decembrie 2013 
 

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

Sud-Est a publicat Registrul cererilor de rambursare la nivelul Regiunii Sud-Est până la data de 03 decembrie 2013. 

Continuare... 

http://adevarul.ro/news/societate/peste-17000-adulti-dizabilitati-traiesc-centre-rezidentiale-aproape-70-mor-acolo-1_529df88dc7b855ff566c3271/index.html
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/2237-posdru
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/2235-posdru

