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Modelul Economiei Sociale în România 

Revista presei – 11 noiembrie 2013 

Economie / Incluziune Socială 

Responsabilitatesociala.ro - Modele de intreprinderi sociale online, care se pot replica si in Romania  

Social Good Lab este primul incubator de afaceri din Franta care sustine intreprinderi sociale inovatoare din punct de 

vedere tehnologic, aflate in faza de start-up. Opt asemenea intreprinderi sociale vor beneficia, pentru un an de zile, de 

mentorat si asistenta pentru dezvoltarea afacerii. Acestea se remarca prin faptul ca au creat conexiuni intre noile 

tehnologii si problemele sociale pe care doresc sa le rezolve.  

Continuare... 

Responsabilitatesociala.ro - Ferma acvaponica, solutie de antreprenoriat social pentru ONG-uri si companii 

responsabile  

Companiile romanesti care doresc sa sutina agricultura bio din Romania, dar si ONG-urile sau antreprenorii care vor sa o 

practice s-ar putea orienta spre solutii inovatoare. Una dintre acestea este ferma acvaponica, un concept sustenabil deja 

implementat in mai multe locuri in Romania. 

Continuare... 

CSRmedia.ro - Petrom a desemnat cele 11 idei castigatoare ale competitiei Idei din Tara lui Andrei 

In urma voturilor publicului si punctajului acordat de juriu, Petrom a desemnat 3 idei care vor primi finantare de 

15.000 euro si 8  proiecte care vor fi sustinute cu cate 5.000 euro in cadrul celei de-a doua runde a competitiei Idei 

din Tara lui Andrei. Acestea au fost alese dintr-un total de 234 de proiecte inscrise, dintre care 133 din domeniul 

educației, 57 dezvoltare comunitara si 44 pe mediu. 

Continuare... 

StiriONG.ro - Premiul "Responsabilitatea Sociala a Intreprinderilor" 2013 

Premiul RSI isi propune sa recompenseze firmele privatedin Romania care au intreprins eforturi pentru a-si imbunatati 

impactul pozitiv in domeniile mediului, social si economic. Prima editie a premiuluiva fi organizata cu ocazia Topului 

National al Firmelor 2013. 

Continuare... 

StiriONG.ro - Ultimele zile de nominalizari la Gala Nationala a Voluntarilor, editia 2013 

 

Pana pe 12 noiembrie 2013 se mai pot face nominalizari la Gala Nationala a Voluntarilor organizata de Federatia VOLUM 

si partenerii sai. Timp de trei saptamani organizatiile neguvernamentale si institutiile publice care lucreaza cu voluntari, 

http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/modele-de-intreprinderi-sociale-online-care-se-pot-replica-si-in-romania.html
http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/ferma-acvaponica-solutie-de-antreprenoriat-social-pentru-ong-uri-si-companii-responsabile.html
http://www.csrmedia.ro/petrom-a-desemnat-cele-11-idei-castigatoare-ale-competitiei-idei-din-tara-lui-andrei/
http://www.stiriong.ro/responsabilitate-sociala/articole-despre-csr/premiul-responsabilitatea-sociala-a-int
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precum si companiile care isi implica angajatii in proiecte de voluntariat sunt invitate sa isi nominalizeze favoritii, 

accesand www.galavoluntarilor.ro. 

Continuare... 

Șomaj / Ocupare 

Businessmagazin.ro - LOCURI DE MUNCĂ: Peste 12.000 de posturi vacante, dintre care 1.296 pentru absolvenţi 
de studii superioare. În ce domenii se fac angajări 

Peste 12.000 de locuri de muncă sunt vacante în prezent la nivel naţional, un număr de 1.296 de posturi 

fiind disponibilepentru absolvenţii de studii superioare, informează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

(ANOFM). 
 

Continuare... 

POSDRU / Fonduri europene 

Fonduri-structurale.ro - POR si POSDRU au incasat cele mai mari rambursari de la Comisia Europeana in acest 

an 

Valoarea fondurilor structurale si de coeziune rambursate Romaniei in perioada 1 ianuarie -7 noiembrie 2013 a ajuns la 

peste 2,6 miliarde de euro. Suma mentionata a fost rambursata in contul proiectelor derulate de beneficiarii din sectorul 

public si privat. 

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - Unde sunt fondurile europene? Proiectul bugetului pe 2014, incomplet 

In lipsa datelor privind veniturile si cheltuielile din fonduri europene, Guvernul a pus pe masa ieri proiectul de buget pe 

2014 incomplet. Acesta ia in calcul doar nivelul cheltuielilor si veniturilor din resurse interne. Documentul prognozeaza 

undeficit de 14 mld. lei (3 mld. euro), din venituri de 202 mld. lei (46 mld. euro) si cheltuieli de 216 mld. lei (49 mld. euro), 

sume care nu includ asistenta financiara din partea Uniunii Europene sau a altor donatori. 

Continuare... 

Business24.ro - Si Teodorovici si-a schimbat prognozele: Absorbtie de 30% pana la finalul anului 

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a declarat vineri la "Atelierele Viitorului", ca pana la finele anului se va 

ajunge la 30% absorbtie a fondurilor europene, insa in acest moment s-a ajuns la un "impas" in ceea ce priveste termenul 

suplimentar solicitat pentru utilizarea banilor UE. La inceputul mandatului, ministrul isi propusese drept obiectiv o 

absorbtie de 50%.  

Continuare... 
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Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU SE - Registrul Cererilor de Rambursare până la 7 noiembrie 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 la data de 07 noiembrie 2013. 

Continuare... 

http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/2145-posdru

