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Economie / Incluziune socială 

Profitpentruoameni.ro - Curs gratuit de Manager de Proiect pentru manageri si reprezentanti ai ONG-urilor din 

domeniul economiei sociale! 

Fundatia Civitas pentru Societatea Civila, partener in cadrul proiectului „Incluziune sociala si pe piata muncii prin 

intreprinderi sociale” (POSDRU/84/6.1/S/53560), alaturi de Consiliul Judetean Alba, in calitate de beneficiar si Centrul de 

Formare Continua si Evaluarea Competentelor in Asistenta Sociala (CFCECAS), Structural Consulting™ Group -

 www.fonduri-structurale.ro - www.proiecte-structurale.ro si Die Querdenker, in calitate de parteneri, anunta organizarea 

unui curs gratuit de perfectionare ”Manager de proiect” pentru regiunea Centru si Nord-Vest. Cursul se adreseaza 

managerilor sau viitorilor manageri in economia sociala.  

Continuare... 

Persoane cu dizabilități 

Adevărul - Vindecarea de HIV/SIDA, realitate sau numai speranţă? 

 

Doi pacienţi infectaţi cu HIV par să fi scăpat definitiv de virusul imunodeficienţei dobândite cu ajutorul unui transplant de 

măduvă osoasă. Specialiştii sunt, însă, reţinuţi în a considera acest tratament terapia care vindecă HIV/SIDA. 

 

 Continuare...

Gazeta de Sud - Marian, exemplul de voinţă a unui tânăr cu dizabilităţi 

 

De câteva luni, Marian îşi câştigă existenţa muncind. Sortează mase plastice la o societate din Craiova. Este marea sa 

realizare de până acum, pentru că s-a născut cu o dizabilitate. Cu greu îşi poate folosi mâna dreaptă. 

Continuare... 

 

 

 

 

http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.proiecte-structurale.ro/
http://profitpentruoameni.ro/stiri/curs-gratuit-de-manager-de-proiect-pentru-manageri-si-reprezentanti-ai-ong-urilor-din-domeniul-economiei-sociale/
http://adevarul.ro/sanatate/medicina/vindecarea-hivsida-realitate-numai-speranta-1_51d42a62c7b855ff56f9b7b0/index.html
http://www.gds.ro/Societate/2013-07-04/Marian%2C+exemplul+de+vointa+a+unui+tanar+cu+dizabilitati
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Persoane de etnie romă 

Antena3 – Comunitatea romă acuză: Traian Băsescu instigă la ură 
 

Se pare că preşedintele Traian Băsescu este "îngrijorat" de faptul că femeile de etnie romă au mai mulţi copii decât 

româncele.  

Continuare... 

 

POSDRU / Fonduri europene 

Fonduri-structurale.ro - Intarzieri majore la plata cererilor de rambursare in cadrul POSDRU 

Desi, declaratii oficiale i-au anuntat deblocarea, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

(POSDRU) inca se confrunta cu intarzieri majore la plata cererilor de rambursare depuse de catre beneficiari. Acest lucru 

afecteaza grav buna desfasurare a proiectelor, pericliteaza investitii substantiale inaintate de catre beneficiari, afecteaza 

accesul beneficiarilor finali (grupul tinta) la programe eficiente de integrare pe piata muncii si, in general, scade 

considerabil increderea potentialilor beneficiari in finantarile ulterioare ale programului. 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: Eveniment de Informare pentru beneficiarii Axelor 1 și 2 
 

Organismul Intermediar Ministerul Educației Naționale (OI MEN), împreună cu Organismul Intermediar Centrul Național 

de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (OI CNDIPT) organizează, la sediul Spațiului Public European, 

Strada Vasile Lascăr nr.31, Sector 2 București, în zilele de 08.07.2013 și 12.07.2013 evenimente de informare cu privire 

la oportunitățile de finanțare lansate în cadrul Cererilor de Propuneri de Proiecte 153-164. 

 Continuare...

ȘtiriONG.ro - Invitatie la evenimentele de informare cu ocazia lansarii cererilor de propuneri de proiecte numarul 

153-164 in cadrul POSDRU 

 

Organismul Intermediar Ministerul Educatiei Nationale si Organismul Intermediar Centrul National de Dezvoltare a 

Invatamantului Profesional si Tehnic, organizeaza evenimente de informare cu privire la oportunitatile de finantare in 

cadrul Domeniilor Majore de Interventie ale Axelor Prioritare 1 si 2 din POSDRU prin intermediul cererilor de propuneri de 

proiecte lansate in data de 01.07.2013. 

Continuare... 

 

http://www.antena3.ro/romania/comunitatea-roma-acuza-traian-basescu-instiga-la-ura-220017.html
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=13298
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1663-posdru
http://www.stiriong.ro/donatori/instrumente-structurale/invitatie-la-evenimentele-de-informare-c
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ȘtiriONG.ro - Lansarea cererilor de propuneri de proiecte numarul 160, 161 si 164 in cadrul POSDRU 

 

Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic – Organism Intermediar POSDRU anunta 

deschiderea, incepand cu 01 iulie 2013, a 3 cereri de propuneri de proiecte cu o valoare alocata cumulata de 415 

milioane de Euro, astfel: 

Continuare... 

http://www.stiriong.ro/donatori/instrumente-structurale/lansarea-cererilor-de-propuneri-de-proie

