
   

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 

 

 

Modelul Economiei Sociale în România 

Revista presei – 10 decembrie 2013 

 

Economie / Incluziune Socială 

ȘtiriONG.ro - Implicarea sociala a romanilor, de la declaratii la fapte 

 

14% dintre romani au facut voluntariat in ultimul an conform Studiului national „Responsabilitatea sociala individuala in 

Romania” realizat de Centrul de Marketing si Prognoza Sociala la solicitarea Asociatiei React. Principalele motive pentru 

care cetatenii nu se implica in actiuni de voluntariat sunt lipsa de timp (34%), informatiile limitate privind oportunitatile de 

voluntariat (34%) si dificultatea de a gasi o cauza in care sa creada (16%). 

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - 52 organizatii premiate pentru bune practici in responsabilitatea sociala 

 

Joi, 5 decembrie, a avut loc Gala ”Actionam Responsabil!”, eveniment cu rolul de a marca rezultatele obtinute in cei trei 

ani ai proiectului, acordand recunoasterile binemeritate celor implicati in  proiecte de responsabilitate sociala si a 

prezentat totodata solutiile de sustenabilitate si programul de activitati dedicat membrilor Retelei „Actionam responsabil!” 

dincolo de momentul incheierii finantarii europene, incepand cu luna decembrie 2013. 

Continuare... 

Șomaj / Ocupare 

Capital.ro - România, jumătate de milion de şomeri 
 

Rata şomajului înregistrată la sfârşitul lui noiembrie, la nivel naţional, a fost de 5,60%, mai mare cu 0,20 de puncte 

procentuale raportat la luna precedentă şi faţă de cea aferentă lui noiembrie 2012, informează Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). 

Continuare... 

 

 

 

http://www.stiriong.ro/ong/educatie/implicarea-sociala-a-romanilor-de-la-de
http://www.stiriong.ro/responsabilitate-sociala/articole-despre-csr/52-organizatii-premiate-pentru-bune-prac
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/creste-somajul-189720.html
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IES.org.ro - EaSI: un nou program de finantare pentru ocuparea fortei de munca si inovare sociala 

 

Consiliul de ministri a adoptat vineri, 6 decembrie, un nou program de finantare destinat stimularii ocuparii fortei de munca 

si inovarii sociale. EaSI (Employment and Social Innovation) va beneficia de o alocare de 920 de milioane de euro pentru 

perioada 2014-2020.  

Continuare... 

Persoane de etnie romă 

Mediafax - UE adoptă primul instrument juridic pentru integrarea romilor. Reding: Vorbele să devină fapte 

Uniunea Europeană adoptă primul instrument juridic pentru integrarea romilor, statele membre angajându-se să pună în 

aplicare un set de recomandări propuse de Comisia Europeană pentru a intensifica integrarea economică şi socială a 

comunităţilor de romi. 

Continuare... 

POSDRU / Fonduri europene 

Fonduri-ue.ro - Beneficiarii POS DRU pot depune actele pentru încasarea TVA 
 

Beneficiarii Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) pot depune actele pentru a 

încasa taxa pe valoare adăugată (TVA) eligibilă în cadrul acestui program, ca urmare a publicării Instrucţiunii care 

reglementează detaliile necesare în vederea returnării acestei taxe. 

Continuare... 

http://www.ies.org.ro/info-stiri/vrs/IDstire/828/t/easi-un-nou-program-de-finantare-pentru
http://www.mediafax.ro/externe/ue-adopta-primul-instrument-juridic-pentru-integrarea-romilor-reding-vorbele-sa-devina-fapte-11749957
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri/2250-beneficiarii-pos-dru-pot-depune-actele-pentru-incasarea-tva

