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1. Ini iative interna ionale de stimulare a economiei 
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1.1. Actul privind Pia a Unic  (Single market Act) 
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Microcredit in Europe - Experiences of Savings Banks



1.2. O nou  strategie a UE (2011-2014) pentru res-
ponsabilitatea social  corporativ

corporate citizenship corporate philantropy corporate 
societal marketing community affairs community development 



stakeholderii

Tabel nr. 1. Dimensiuni de func ionare a RSC

Dimensiunea intern  Dimensiunea extern

sursa: www.europa.eu  
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Tabel nr. 2. UN Global Compact

 Companiile trebuie:
Drepturile Omului:

Standarde de munc :

Mediul înconjur tor:

Lupta anticorup ie:

Sursa: http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html 

2. Politici na ionale cu impact asupra domeniului eco-
nomiei sociale 
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3. Cadrul legislativ de stimulare a ES în România  
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