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Economie / Incluziune socială 

Mediafax - Ministrul Economiei: Sindicatele vor ca ordonanţa privind protecţia socială să cuprindă şi bugetarii 

Confederaţiile sindicatele importante consideră necesară prelungirea ordonanţei privind protecţia socială a persoanelor 

disponibilizate, însă doresc ca prevederile actului normativ să fie aplicate şi în cazul bugetarilor, nu doar în sectorul 

energetic, potrivit ministrului Varujan Vosganian. 

Continuare... 

 

Fonduri-structurale.ro - Ziua Mondiala a Asistentei Sociale, marcata printr-un eveniment dedicat promovarii 

identitatii profesiei de asistent social 

Pe data de 19 martie 2013, cu ocazia Zilei Mondiale a Asistentei Sociale, CFCECAS va organiza la Bucuresti 

uneveniment dedicat promovarii identitatii profesiei de asistent social. Evenimentul isi propune sa aduca in discutie 

directiile de dezvoltare a serviciilor si a profesiei de asistent social, facilitand totodata recunoasterea contributiei 

asistentilor sociali in dezvoltarea economica si sociala.  

Continuare... 

 

StiriONG.ro - Etapele infiintarii unei organizatii neguvernamentale (asociatie sau fundatie) 

Continuare... 

Responsabilitatesociala.ro - INTERVIU: Julio Gonzalez Ronco despre Fundatia Real Madrid  

Directorul executiv al Fundatiei Real Madrid vorbeste despre implicarea in comunitate a uneia din cele mai populare 

echipe de fotbal din lume si despre cum sportul, si mai ales fotbalul, poate contribui la integrarea sociala a grupurilor 

marginalizate. 

Continuare... 

 
 

http://www.mediafax.ro/economic/ministrul-economiei-sindicatele-vor-ca-ordonanta-privind-protectia-sociala-sa-cuprinda-si-bugetarii-10644052?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12597
http://www.stiriong.ro/legislatie/legislatie-ong/etape-infiintare-organizatie-neguvername
http://www.responsabilitatesociala.ro/editoriale/interviu-julio-gonzalez-ronco-despre-fundatia-real-madrid.html
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Persoane de etnie romă 

Gandul.ro - Cinci mari companii au anulat contracte publicitare cu un ziar ungar după un editorial împotriva 
romilor 
 

Cinci mari companii internaţionale au renunţat la cumpărarea de spaţiu publicitar în cotidianul conservator ungar Magyar 

Hirlap după publicarea unui editorial împotriva etnicilor romi, anunţă Centrul European pentru Drepturile Romilor (ERRC), 

cu sediul la Budapesta, informează AFP. 

Continuare... 

Gandul.ro – Proiect de lege pentru ca istoria romilor să devină materie obligatorie 

 

Deputaţii Nicolae Păun şi Mădălin Voicu vor introducerea în manualul de istorie al elevilor de la ciclul gimnazial al unui 

capitol dedicat minorităţilor naţionale, inclusiv a romilor. 

Continuare... 

 

Dw.de – Romii, românii, Europa și căderea unui idol 

Începutul lunii martie nu pare a fi un timp propice pentru stânga globală şi pentru stânga pură şi dură, pentru colectivişti, 

socialişti radicali şi antidemocraţi. 
 

Continuare... 

 

Observator de Bacău - Originea rromilor, teorii, legende, fapte 

 

Directori ai şcolilor cu elevi de etnie rromă, profesori de limba rromani, mediatori şcolari, asistenţi educaţionali, educatoare 

de grupe bilingve, sau interculturale, vor participa începând din această săptămână, la programul de formare 

continuă„Originea rromilor – teorii, legende, fapte.”, avizat de Ministerul Educației. 

Continuare… 

 

 

http://www.gandul.info/news/cinci-mari-companii-au-anulat-contracte-publicitare-cu-un-ziar-ungar-dupa-un-editorial-impotriva-romilor-10647057?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+GandulNews+%28Gandul_News%29
http://www.gandul.info/news/proiect-de-lege-pentru-ca-istoria-romilor-sa-devina-materie-obligatorie-10648574?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+GandulNews+%28Gandul_News%29
http://www.dw.de/romii-rom%C3%A2nii-europa-%C5%9Fi-c%C4%83derea-unui-idol/a-16651474
http://www.observatordebacau.ro/2013/03/06/originea-rromilor-teorii-legende-fapte-2.html
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Ora de Iași – De 8 martie, romii din Iași lansează cărți despre holocaustul și sclavia etniei 

 

Cu prilejul “Zilei Mamei”, în 8 martie, Mişcarea Civică a Mamelor Rome “Amarre Chave – Copiii noştri”, lansează, între 

orele 10.00 – 12.00, în Sala Galbenă a  Instituţiei Prefectului  judeţului  Iaşi, Campania publică “S.O.S. Copilul şi mama 

romă”, în cadrul parteneriatului cu  A.C.O.R.D./ Alianţa Comunităţilor şi Organizaţiilor Rome pentru Democraţie. 

Continuare... 

Adevarul.ro - Preşedintele unei asociaţii de romi a furat 210.000 de euro din banii unor copii din Iaşi, după care a 

fugit din ţară 

Valentin-Leonard Bebi este acum dat în urmărire generală şi a fost trimis în judecată în lipsă de DNA. Banii pe care i-a 

furat erau destinaţi unui proiect ce presupunea prevenirea abandonului şcolar. 

 

Continuare... 

 
POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE 

Fonduri-structurale.ro - Sesiuni de informare in instrumente structurale adresate studentilor si masteranzilor! 

Esti student in ciclul de licenta sau cel de masterat? Vrei sa stii mai multe despre Instrumentele Structurale puse la 

dispozitia Romaniei de catre Comisia Europeana? Vrei sa stii cine poate obtine finantare? Ce se finanteaza? Si care sunt 

pasii? 

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - Surse de finantare pentru luna martie 2013! 

A fost publicat Catalogul surselor de finantare – martie 2013. Acesta cuprinde programele de finantare nerambursabila 

active finantate de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei 

Continuare... 

 

http://oradeiasi.oradestiri.ro/de-8-martie-romii-din-iasi-lanseaza-carti-despre-holocaustul-si-sclavia-etniei/actualitate/2013/03/07/
http://adevarul.ro/locale/iasi/presedintele-asociatii-romi-furat-210000-euro-banii-copii-iasi-fugit-tara-1_513769ca00f5182b85d7aff1/index.html
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12594
http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12598

