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Economie / Incluziune Socială 

IES.org.ro - Cum promovam produsele intreprinderilor sociale in preajma sarbatorilor? 

 

In Marea Britanie, Reteaua intreprinderilor sociale, Social Enterprise Network, a lansat in aceasta iarna o campanie de 

promovare a produselor create de intreprinderile sociale, produse ce pot fi oferite cadou cu ocazia sarbatorilor.  Campania 

presupune ca in fiecare zi sa fie prezentat un nou produs si povestea intreprinderii sociale care il creaza. Puteti afla mai 

multe detalii despre aceasta campanie si despre produsele si intreprinderile sociale promovate la aceasta pagina.   

Continuare... 

IES.org.ro - Romania, tara cu cea mai putin cooperativizata agricultura din UE, ramane importator net de produse 

agricole 

 

Romania, tara cu cea mai putin cooperativizata agricultura din UE, ramane importator net de produse agricole, conform 
unui studiu al Comisiei Europene folosind si date ale Institutului de Economie Sociala  Conform studiului Comisiei 
Europene Support for Farmers' Cooperatives, in Romania se inregistreaza cea mai mica cota de piata in sectorul 
cooperatist - al cooperativelor agricole, de  1%, in timp ce in majoritatea statelor membre UE aceasta cota fiind de peste 
10%, cu tari ca Olanda si Danemarca in care se inregistreaza cote de piata de peste 70% in sectorul agricol cooperatist. 
 

Continuare... 

Capital.ro - Pensiile şi asistenţa socială reprezintă o treime din cheltuielile bugetului pe 2014 
 

Pensiile şi asistenţa socială reprezintă o treime din cheltuielile bugetului pe 2014, iar următoarele sectoare prioritare vor fi 

sănătatea, educaţia şi transporturile, potrivit ministrului delegat pentru Buget, Liviu Voinea. 

Continuare... 

 

 

 

http://www.theguardian.com/social-enterprise-network
http://www.theguardian.com/social-enterprise-network/2013/dec/01/social-enterprise-christmas-gift-advent-calendar-present-ideas
http://www.ies.org.ro/info-stiri/vrs/IDstire/815/t/cum-promovam-produsele-intreprinderilor
http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/support-farmers-coop_en.htm
http://www.ies.org.ro/info-stiri/vrs/IDstire/825/t/romania-tara-cu-cea-mai-putin-cooperati
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/pensiile-si-asistenta-sociala-reprezinta-o-treime-din-cheltuielile-bugetului-pe-2014-189679.html
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Șomaj / Ocupare 

Wall-street.ro - ANOFM: peste 10.000 ce locuri de munca disponibile. Cele mai multe in Bucuresti, Cluj si Prahova 

 

La nivel national, pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite 1.321 locuri de munca, dupa cum urmeaza: 257- 

analist servicii client, 60- inspector de specialitate formare, evaluare si selectie profesionala, 59- manager proiect, 51- 

programator, 47 -inginer mecanic, 40- inginer de sistem software , 34- consilier juridic, 24 -agent servicii client, 21- 

consilier administratia publica, 21- inginer productie. 

 

 Continuare...

POSDRU / Fonduri europene 

Economica.net - Nivelul de absorbţie a fondurile europene a crescut cu 1,4% în noiembrie 

Rata de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune a ajuns la 25,96%, la sfârşitul lunii noiembrie, în creştere cu 1,4% 

faţă de octombrie, potrivit datelor publicate de Ministerul Fondurilor Europene. 

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - POSDRU: A fost publicata instructiunea privind modul de rambursare a TVA 

AM POSDRU a publicat instructiunea nr. 83 privind modul de rambursare a TVA nedeductibila. 

 

Descarca Instructiunea 

http://www.wall-street.ro/articol/Social/158384/anofm-peste-10-000-ce-locuri-de-munca-disponibile-cele-mai-multe-in-bucuresti-cluj-si-prahova.html
http://www.economica.net/nivelul-de-absorbtie-a-fondurile-europene-a-crescut-cu-1-4prc-in-noiembrie_68711.html
http://fonduri-structurale.ro/Document_Files/Stiri/00014206/8sa1k_I83.zip

