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Economie / Incluziune socială 

Ziarul de Iași - Competiţie de antreprenoriat social destinată studenţilor 

 

Social Impact Award dă startul unei noi competiţii de idei de antreprenoriat social, adresată tuturor studenţilor din 

România. Mai mult, studenţii ieşeni sunt invitaţi pe 12 martie, în intervalul orar 10 – 20, să participe la un workshop 

tematic, gratuit, care va fi găzduit la Cărtureşti, în Iulius Mall. 

Continuare... 

Persoane de etnie romă 

7est.ro (Iași) - Persoanele de etnie roma sarbatoresc femeia pe 8 martie la Prefectura 
 
In sala Galbena a Prefecturii vor avea loc lansari de carte, dar si dezbateri despre importanta sustinerii mamei rome in 
societate si dorinta ei ca micutii sa fie integrati mai bine in mediul educativ. De asemenea, pe 8 aprilie, cu ocazia Zilei 
Internationale a Romilor va avea loc la Iasi un bal de caritate. 
 
Continuare... 

Adevărul.ro (Olt) - Proiecte pentru ajutorarea comunităţii de romi din comuna olteană Iancu Jianu 

Problemele cu care se confruntă cea mai numeroasă comunitate de etnie romă din judeţul Olt, localizată în comuna Iancu 

Jianu, au fost discutate, ieri, într-o şedinţă la sediul primăriei din localitate. Reprezentanţi ai comunităţii de etnie romă, de 

la Prefectura Olt ş.a. au participat la această întâlnire. 

Continuare... 

Jurnalul.ro - "Invazia" romilor în Merkelland 

Vă amintiţi? Acum vreo şase ani, tabloidele din Marea Britanie se isterizaseră, ţipând că admiterea României şi Bulgariei 

în UE va fi un dezastru pentru Insulă, care va fi asaltată de milioane de imigranţi bolnavi de SIDA. N-a fost, n-avea cum să 

fie aşa, iar ipochimenii săreau cu rea-credinţă peste faptul că da, în Insulă existau foarte mulţi seropozitivi, dar ei 

proveneau din "civilizatele" foste colonii, în prezent ţări ale Commonwealthului. 

Continuare... 

http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/competitie-de-antreprenoriat-social-destinata-studentilor--1185.html
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Persoane beneficiare de venit minim garantat / sărăcie 

RFI - Fundația Internațională Carrefour, Carrefour România și Crucea Roșie au sprijinit cu alimente 15.800 de 

familii nevoiașe 

Crucea Roșie Română împreună cu Fundația Internațională Carrefour și Carrefour România au sprijinit cu alimente de 

bază 15.800 de familii nevoiașe din 18 județe. 

Continuare... 

 

Persoane cu dizabilități 

Adevarul.ro  (Neamț) - Proiectul de voluntariat pentru copiii cu deficienţe din Neamţ a fost un succes 

Copiii de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Alexandru Roşca” din Piatra Neamţ au participat la toate activităţile 

organizate în cadrul proiectului educational de voluntariat "Dăruieşte zâmbete". 

 

Continuare... 

 

POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE 

Fonduri-ue.ro - OIPOSDRU MEN: Sprijin pentru beneficiarii POSDRU 

Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul Ministerului 

Educației Naționale (OIPOSDRU MEN) adresează tuturor beneficiarilor, ale căror proiecte în derulare sunt în portofoliul 

de proiecte gestionate de OIPOSDRU MEN, rugămintea de a completa fişierul de mai jos şi de a îl transmite la adresa de 

email oiposdru@oiposdru.edu.ro. 

Continuare… 

Fonduri-ue.ro - România îşi stabileşte priorităţile pentru absorbţia fondurilor europene alocate în perioada 2014-
2020 
 

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a prezentat în şedinţa de Guvern de ieri, 6 martie, o notă privind 

acţiunile pe care trebuie să le întreprindă ministerele pentru a pregăti absorbţia fondurilor europene în perioada 2014-

2020. Acţiunile din acest an sunt cruciale pentru buna utilizare a fondurilor UE alocate în următoarea perioadă de 

programare. 

Continuare... 

http://www.rfi.ro/articol/stiri/social/fundatia-internationala-carrefour-carrefour-romania-crucea-rosie-au-sprijinit
http://adevarul.ro/locale/piatra-neamt/proiectul-voluntariat-copiii-deficiente-neamt-fost-succes-1_513872d900f5182b85dc74cd/index.html
http://www.fonduri-ue.ro/stiri-am-oi/63-stiri-am-oi/1148-oiposdru-men
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Administratie.ro - Ciprian Dobre: "Problema absorbtiei fondurilor este la autorităţile de management de la 

ministere" 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Ciprian Dobre, a anunţat miercuri, în cadrul dezbaterii pe tema proiectelor de 

dezvoltare ale judeţului Mureş şi regionalizare a României, organizată la Târgu Mureş, că la nivelul agenţiilor de 

dezvoltare regională rata absorbţiei fondurilor europene este de 94%, dar că problema este la autorităţile de management 

de la nivelul ministerelor.  

Continuare... 

 

Altele 

Agerpres - Van Rompuy le cere liderilor UE să deschidă noi surse de creştere şi locuri de muncă 
 

Preşedintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a cerut deschiderea unor 'noi surse de creştere şi locuri de 

muncă' şi menţinerea consolidării fiscale, într-o scrisoare adresată liderilor celor 27 de state membre ale UE publicată joi, 

transmite EFE.  

Continuare... 

http://administratie.ro/articol.php?id=42844
http://www.agerpres.ro/media/index.php/international/item/180395-Van-Rompuy-le-cere-liderilor-UE-sa-deschida-noi-surse-de-crestere-si-locuri-de-munca.html

