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Ce este IES? 
 Un centru de resurse 

național pentru organizații 
neguvernamentale, 
cooperative, instituții 
financiare cu caracter mutual 
și de micro-creditare, 
asociații de producători 
agricoli și proprietari de 
păduri din România și pentru 
toți actorii interesați de 
domeniul economiei sociale. 

 

  

Direcţii de acţiune 
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Povestea IES 
Institutul de Economie Socială a fost iniţiat şi dezvoltat de către Fundaţia pentru 
Dezvoltarea Societăţii Civile în anul 2010, în cadrul proiectului "PROMETEUS - 
Promovarea economiei sociale în România prin cercetare, educaţie şi 
formare  profesională la standarde europene", proiect cofinanţat din  Fondul 
Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013.  

 

Proiectul PROMETEUS vizează: 

 

1. dezvoltarea surselor de venit independente şi sustenabile ale ONG-urilor 
şi creşterea impactului acestora în comunităţi 

2. dezvoltarea relaţiilor între sectorul ONG şi celelalte forme ale economiei 
sociale în România (cooperative, ateliere protejate, mutualităţi, organizaţii cu 
caracter socio-economic din mediul rural etc). 
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Partenerii FDSC in proiectul 
PROMETEUS: 

 
•Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii  

•Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie  

•European Research Institute on Cooperative and 

 Social Enterprises EURICSE  

•Centrul Naţional pentru Pregătire în Statistică  

 

26.06.2012 4 



 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  “ Investeşte în oameni!” 

Scopul şi obiectivele IES 
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SCOPUL IES este de a participa activ la dezvoltarea şi consolidarea 
economiei sociale în România, prin atingerea următoarelor 
OBIECTIVE: 

  1. promovarea unor politici publice naţionale şi locale care vizează 
dezvoltarea economiei sociale; 

  2. crearea unui cadru de parteneriat mai larg la nivel naţional cu 
actorii economiei sociale, cadre universitare, cercetători şi furnizori de 
date statistice; 

  3. analiza regulată a ponderii economiei sociale în economie şi a 
evoluţiei acesteia - Atlasul Economiei Sociale;  

  4. evaluarea impactului social al acestui tip de economie şi măsurarea 
solidarităţii economice; 

  5.  sensibilizarea publicului privind economia socială. 
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Principalele activităţi ale IES 
Activităţile prin care IES urmăreşte atingerea scopului şi obiectivelor : 

 

1. efectuarea de studii sectoriale şi teritoriale; 

2. diseminarea de informaţii şi cercetări legate de economia socială; 

3. formare profesională de specialitate; 

4. evaluarea politicilor publice din domeniu; 

5. activităţi de promovare a unor politici publice care vizează 
dezvoltarea economiei sociale - seminarii, dezbateri, campanii; 

6. activităţi de sensibilizare a publicului asupra economiei sociale - 
campanii de informare şi promovare, târguri şi expoziţii. 
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Ce a făcut IES până acum? 
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Cercetări:  

1. Atlasul Economiei Sociale 

2. Raportul preliminar: Mişcarea cooperatistă în România 2011 - 
dimensiuni, performanţe, tendinţe, provocări 

3. Raportul preliminar: Asocierea în domeniul agricol în România - 
cheia dezvoltării rurale? 

4. Raportul: Accesul la finanţare în România 2010 - Casele de 
ajutor reciproc şi cooperativele de credit - Dimensiuni, 
performanţe, tendinţe, provocări 

5. Raportul: Economia socială și problematica vârstei a treia. Rolul 
asociațiilor mutuale și de ajutor reciproc 
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 Evenimente: 

1. ONGFest- Târgul Economiei Sociale în 10 oraşe din 
Romania- septembrie- octombrie 2011 

2. Prima Conferinţă Naţională a Economiei Sociale- 9 
septembrie 2011 

3. Seminarul Asociaţiile de agricultori şi composesoratele de 
păduri - actori cheie ai economiei sociale din mediul rural- 
iunie 2012 

4. Seminarul Cooperativele - actori cheie ai economiei sociale- 
mai 2012  

Ce a făcut IES până acum? 



 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  “ Investeşte în oameni!” 

26.06.2012 9 

 Advocacy: 

1. “Carta Albă a sectorului ONG din România” reprezintă începutul unui 
proces permanent de identificare, documentare, prioritizare şi susţinere 
ulterioară în faţa autorităţilor publice, a temelor de interes pentru sectorul 
neguvernamental, teme ce constituie o agendă de advocacy elaborată prin 
consultare şi cu susţinerea unui număr cât mai mare de organizaţii. 

        Documentul îşi propune o scurtă descriere a situaţiei din ultimii doi ani în 
arii de interes identificate, formulând în acelaşi timp şi propuneri de 
îmbunătăţire a politicilor existente ce ar putea constitui obiective ale 
campaniilor de advocacy. 

         FDSC şi-a asumat coordonarea temei de economie socială din Carta 
Albă, întrucât prin prisma înfiinţării Institutului de Economie Socială, 
dezvoltarea şi susţinerea economiei sociale se regăsesc printre priorităţile 
Fundaţiei. 

Ce a făcut IES până acum? 
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  Advocacy: 

2. Documentul "Pentru o politică publică favorabila dezvoltării 
economiei sociale în Romania’’ elaborat în cadrul proiectului 
PROMETEUS, prezintă poziţia FDSC faţă de cadrul legal care 
reglementează sectorul economiei sociale şi opinia faţă de 
principalele două proiecte legislative, Legea Antreprenorului 
Social şi Legea economiei sociale. 

 Documentul se bazează pe rezultatele preliminare ale 
studiilor realizate asupra dimensiunilor unor segmente importante 
ale economiei sociale din România: Atlasul Economiei Sociale 2011 
şi rapoartele de cercetare IES şi ICCV. 

 

Ce a făcut IES până acum? 
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 Biblioteca de economie socială: 

 

• Biblioteca Institutului de Economie Socială este deschisă celor 
care doresc să obţină mai multe informaţii referitoare la 
domeniul economiei sociale sau din domenii conexe. 

• Fizic, biblioteca se află la sediul Institutului de Economie 
Socială- Bucureşti, Blv. Nerva Traian nr 21, sector 3. 

• Biblioteca conţine în prezent un număr de aproximativ 60 de 
publicaţii, atât în limba română, cât şi în engleză sau italiană. 

• Pentru a consulta aceste cărţi, puteţi scrie la adresa de e-mail 
adrian.secal@fdsc.ro. 

 

Ce a făcut IES până acum? 
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 Şcoala de Antreprenoriat în Economie Socială: 

• este primul program de formare şi dezvoltare de 
întreprinderi sociale destinate unui număr de 120 de 
actuali şi viitori manageri de întreprinderi sociale.  

• este un program gratuit al Institutului de Economie 
Socială, destinat dezvoltării întreprinderilor sociale, 
susţinut de formatori  instruiţi în cadrul Institutui 
EURICSE din Trento, Italia. 

• a început în martie 2012 dar va continua şi în anul 2013
  

Ce a făcut IES până acum? 
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Etapele Şcolii de Antreprenoriat în Economia Socială 
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Reţeaua IES 
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IES va institui un consiliu consultativ / o reţea de sprijin 
formată din actori importanţi şi strategici din toate 
domeniile economiei sociale vizate. 

 

Membrii reţelei / consilului IES vor participa la: 

1. definirea strategiei de acţiune IES  

2. monitorizarea şi evaluarea activităţilor Institutului 

3. realizarea şi continuarea demersurilor IES cu expertiză, 
cunoştinţelor lor în domeniu şi resurse. 
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Cine poate fi membru al Reţelei? 
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1. Cooperaţia - de consum, 
meşteşugărească şi de credit; 

2. Case de ajutor reciproc (de 
pensionari şi de salariaţi); 

3. Alte instituţii financiare cu 
caracter mutual şi de micro-
creditare; 

4. Organizaţii socio-economice 
din mediul rural; 

5. Organizaţii ale persoanelor 
cu handicap şi ateliere 
protejate; 

6. Furnizori de servicii sociale 
non-profit; 

7. Furnizori de servicii de 
ocupare şi formare profesională 
non profit; 

8. ONG-uri din domeniul 
protecţiei mediului, dezvoltare 
durabilă, dezvoltare comunitară 
şi dezvoltare economică locală; 

9. Organizaţii ce derulează 
proiecte de economie socială 
finanţate prin POSDRU 
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• A fost lansat la finalul anului 2011 

• Reprezintă un centru online de resurse şi noutăţi pentru toţi 
actorii interesaţi de economia socială  

• Se bucură de o mare popularitate: în mai puţin de un an a 
ajuns să fie citit de 11.500 de vizitatori pe lună 

• Oferă servicii gratuite de marketing şi promovare pentru 
organizaţiile de economie socială (publicarea comunicatelor de 
presă şi a anunţurilor pe site şi în newsletter, catalog online de 
promovare a produselor sau serviciilor, acces la studii şi 
biblioteca IES etc.) 

Portalul de ştiri şi resurse în 
economia socială: www.ies.org.ro 

http://www.ies.org.ro/
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 Ce vă oferă IES.org.ro? 

1. Cele mai recente noutăţi privind: evenimentele cu şi despre 
economia socială, finanţări, anunţuri ale organizaţiilor de 
economie socială, modificări legislative etc. 

2. Informaţii prinvind economia socială şi actorii economiei 
sociale 

3. Un newsletter săptămânal cu cele mai importante noutăţi şi 
anunţuri 

4. Marketing şi promovare gratuită prin: publicarea comunicatelor 
de presă şi a anunţurilor pe site şi în newsletter, catalog online de 
promovare a produselor sau serviciilor) 

5. Acces gratuit la studiile şi biblioteca IES 

Portalul de ştiri şi resurse în 
economia socială: www.ies.org.ro: 

http://www.ies.org.ro/
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Vă mulţumesc pentru atenţie! 
 

Ruxandra Palade 
 

E-mail: ruxandra.palade@fdsc.ro 
Telefon: 0753.220.110 

mailto:ruxandra.palade@fdsc.ro
mailto:ruxandra.palade@fdsc.ro

