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Echipa EY România extinde amprenta binelui și se implica în 30 de proiecte
comunitare
30 de proiecte de implicare comunitara și de sprijinire a unor organizații non guvernamentale din diverse
domenii vor fi realizate în cadrul programului EY 30 de fapte bune, care se adauga inițiativelor prin care
compania marcheaza 30 de ani de activitate în România.
“Programul 30 de fapte bune face parte din strategia noastra si este în acord cu principiul dupa care ne ghidam
activitatea, și anume sa construim o lume mai buna. Implicarea echipei EY în aceste proiecte, care ajuta
comunitatea în care operam, este o extindere a amprentei binelui, o implicare în construcția comunitara, un
fundament fara de care un mediu de business echitabil, sanatos și echilibrat nu ar putea exista”, declara Bogdan
Ion, Country Managing Partner, EY România și Moldova și Chief Operating Officer pentru EY Europa Centrala
și de Sud-Est și Regiunea Asiei Centrale.
Programul EY 30 de fapte bune face parte din seria de inițiative prin care EY România marcheaza aniversarea a 30
de ani pe piața locala. Acestea se vor derula pe tot parcursul anului 2022 urmând ideea ca România devine mai
buna prin oameni, afaceri și fapte bune și vorbind despre importanța responsabilitații fiecaruia dintre noi. Toate
cele 30 de proiecte comunitare au fost propuse de echipa EY și se vor concretiza în ore de voluntariat, asistența de
specialitate acordata unor ONG-uri, ajutor financiar caritabil, operațiuni de fundrising, colectare de bunuri, licitații
umanitare, asistarea persoanelor cu nevoi speciale sau proiecte de mediu.
Printre asociațiile și organizațiile non-guvernamentale implicate în programul EY 30 de fapte bune se numara
Asociatia Casa Buna, Asociația Aluziva, Asociatia Iubire, Asociația Niciodata singur, Centrul de îngrijiri paliative
Cluj, Asociația Persoanelor Cu Boli Inflamatorii Intestinale Din România (ASPIIR), Phrosa Sanctuary si altele.
De 30 de ani, EY contribuie activ la progresul României. Din anul 1992, când a intrat în România, EY a deschis
birouri în București, Timișoara, Cluj, Iași și Chișinau, iar echipa a crescut pâna la peste 900 de persoane.
În cei 30 de ani, EY a avut o contributie activa la construcția ecosistemului economic și social local, sprijinind
trecerea la o economie de piața functionala și conectând România la trendurile de business globale. Prin intrarea sa
în piața, în anul 1992, EY a oferit atât sectorului public, cât și celui privat, acces la know-how-ul sau internațional
și la asistența specializata, prin intermediul a patru linii de servicii integrate: audit; asistența fiscala si juridica;
strategie și tranzacții și consultanța. Prin echipe multidisciplinare de specialiști, EY a asigurat asistența în proiecte
locale de anvergura, care au vizat atât dezvoltarea și implementarea de politici economice și structurale, cât și
strategii de creștere durabila.
Pentru a marca aniversarea a 30 de ani de activitate continua în România, s-a lansat programul EY30 pentru
România, care se va derula pe tot parcursul anului 2022. Vor fi aduse în atenția publica proiecte, personalitați și
momente care au marcat progresul României în 30 de ani, se vor derula inițiative colaborative de implicare
comunitara împreuna cu parteneri și colaboratori EY.
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