
ECONOMIA SOCIAL I ÎMB TRÂNIREA ACTIV ,
UN R SPUNS CONJUGAT  

LA PROVOC RILE SOCIET II MODERNE 

Rezumat 

îmb trânirii active
economiei sociale

Raport privind economia social

îmb trânire activ .

Cuvinte cheie: îmb trânire activ , îmb trânire demografic ,
economie social , solidaritate social , participare social

                                               
Modelul 

Economiei sociale în România,





Raportul de cercetare privind 
economia social  în România din perspectiv  european  comparat



Sondajul Eurobarometru







la locul de munc
în comunitate acas









îmb trânirea activ



Eurobarometru





Raportul de cercetare privind 
economia social  în România din perspectiv  european comparat

,



Bibliografie 

1. De la Ro u la Gri „A treia tran-
zi ie” a popula iilor în curs de îmb trînire din Europa de Est i din fosta 
URSS, 

2. R spunsul Europei la schimb rile demo-
grafice,

3. Older persons in countries with economies in tran-
sitions Population Ageing: Challenges for Policies and Programmes in 
Developed and Developing Countries

4. L’impresa sociale, un modello per uscire della crisi

5.

6.

A îmb trâni frumos în socie-



tatea informa ional ”

7. O societate pentru 
toate vârstele O societate pentru toate vârstele – ocupare, 
s n tate, pensionare i solidaritate intergenera ional

8. O strategie european  de cercetare i
inovare în TIC: Orizont 2020, 

9. Provoc rile demografice i solida-
ritatea între genera ii. Rezolu ia Parlamentului European referitoare la 
provoc rile demografice i solidaritatea între genera ii

10. Eurobarometru Europenii sunt gata 
pentru „îmb trânirea activ ”

11.
Economic and budgetary projection 

for the EU-27 Member States (2008-2060). 

12. Accompanying Document 
to The 

Ageing Well in The Information 
Society. An I2010 Initiative Action Plan on Information and Communi-
cation Technologies and Ageing

13. Les 
tendances en matière de population en Europe et leur sensibilité aux 
mésures des pouvoirs publics



14. Dohotaru, A. 2011, 
, Anuarul Institutului de Istorie «George Bari iu»” – 

Series HISTORICA  
15. L’impresa “virtuosa”. Una fenomenologia 

dell’impresa sociale
16.

Transition Report 2006: Finance in Transition
17. Ageing characterises the demographic 

perspectives of the European societies

18.
Carta verde a populatiei

19. Declinul demografic al României: ce perspective?
II

20.
Anului European al Îmb trânirii Active i al 

Solidarit ii între Genera ii

21. Raport de 
cercetare privind economia social  în România din perspectiv
european  comparat

22. Beyong individualism
23. Morituri Salutamus
24. Growing Older. 

Staying Well. Ageing and Physical Activity in Everyday Life
25. Ageing and Life Course Programme




