
 

  

 
 

  

   

 

Institutul de Economie Sociala - observator al economiei sociale din Romania 

 

Cu ocazia primei Conferinte Nationale a Economiei Sociale, care va avea loc in cadrul 
ONGFest Targul Economiei Sociale in perioada 9-11 septembrie 2011, Fundatia pentru 
Dezvoltarea Societatii Civile si partenerii sai - Universitatea Bucuresti, EURICSE (Institutul 
European pentru Cercetarea Cooperativelor si Intreprinderilor Sociale), Institutul pentru 
Cercetarea Calitatii Vietii (ICCV) si Centrul National de Pregatire in Statistica (CNPS) - vor 
lansa Institutul de Economie Sociala, un organism care va monitoriza evolutia acestui domeniu 
in Romania, va promova politici publice nationale si locale favorabile dezvoltarii economiei 
sociale si va continua sa sensibilizeze publicul asupra economiei sociale. 

Lansarea Institutului face parte dintr-un proiect amplu de sprijinire a economiei sociale, 
desfasurat de FDSC in colaborare cu Universitatea din Bucuresti, EURICSE, ICCV si CNPS. Pe 
langa sprijinul care va fi oferit organizatiilor care actioneaza in acest domeniu prin intermediul 
Institutului pentru Economie Sociala, proiectul „Prometeus -Promovarea economiei sociale in 
Romania prin cercetare, educatie si formare profesionala la standarde europene”, isi propune sa 
descopere dimensiunea economiei sociale din Romania (numar de organizatii, distributie, 
rezultate economice, numar de locuri de munca), sa evidentieze bunele practici existente si sa 
transfere, cu ajutorul partenerului transnational EURICSE, cele mai noi cunostinte din domeniu 
din lume in mediul universitar si in centrele de formare din Romania. 
 
Economia sociala in Romania 

„Mediul din Romania nu este inca favorabil dezvoltarii economiei sociale”, explica Ancuta 
Vamesu, expertul in economie sociala al FDSC.”In timp ce sectorul neguvernamental a avut o 
dezvoltare spectaculoasa in Romania incepand din 1990, momentul in care am recapatat 
libertatea de asociere si exprimare, celelalte tipuri de organizatii au avut o evolutie sovaitoare, 
unele inregistrand o stagnare sau chiar o involutie.”  

Ancuta Vamesu explica in ce consta economia sociala: e formata dintr-o varietate de organizatii 
care joaca atat un rol social, cat si economic, si include cooperativele, casele de ajutor reciproc si 
mutualitatile, institutiile de micro-creditare, sectorul neguvernamental si noi forme de 
organizare, precum intreprinderile sociale sau companiile de interes comunitar. 



 

  

 
 

  

   

 

Interesul recent crescut pentru acest domeniu, care incepe si in Romania se fie tot mai activ, se 
explica prin nevoia unui sistem economic mai echilibrat, care nu pune accent doar pe profit, ci pe 
dezvoltarea integrala a societatii, care include si grupurile vulnerabile. Ancuta Vamesu il citeaza 
pe Joseph Stiglitz, laureat al premiului Nobel pentru economie in 2009, care spune ca “ne-am 
concentrat prea mult timp pe un model particular de intreprindere, si anume cea care 
maximizeaza profitul”. Ea adauga ca recenta criza ne-a demonstrat ca acest model nu 
functioneaza si ca, astfel, avem nevoie de alte modele. 

Formare si training  

Aceeasi parere o impartaseste si Anca Gheorghica, Director Executiv al Asociatiei „Mai bine”, o 
organizatie din Iasi care sprijina grupurile defavorizate si promoveaza responsabilitatea sociala. 
Ea explica interesul manifestat pentru economia sociala prin dorinta „de a contribui la 
construirea unei economii cu o faţă umană, în sprijinul oamenilor şi nu slujită de ei.” 

Anca a participat la un program de formare in economia sociala la Trento (Italia), parte a 
proiectului Prometeus, unde a dobandit cunoştinţe practice şi teoretice solide, care „vor constitui 
o bază puternică pentru sesiunile de formare ce urmează să le concepem pentru diseminarea 
către viitori potenţiali interprinzători sociali din România.” 

Si Gabriela Dima, coordonator programe in cadrul Fundatiei “Cartea Calatoare”, organizatie din 
Focsani care furnizeaza servicii persoanelor cu deficiente de vedere, a participat la trainingul din 
Italia, fiind si ea puternic interesata de domeniu: “Am participat la acest curs nu doar in ideea de 
a aduce un plus de valoare in cadrul intreprinderii sociale dezvoltate de Fundatia Cartea 
Calatoare, ci si pentru ca este un domeniu de mare interes care poate avea beneficii imense 
pentru integrarea socio-profesionala a persoanelor dezavantajate din Romania.” 

Gabriela spune ca experienta traingului i s-a parut impresionanta a ajutat-o sa inteleaga ”cat este 
de importanta implicarea statului, ca si contractor de servicii sociale de la ONG-uri”, motiv 
pentru care in viitor, se vor concentra mai mult pe atragerea sprijinului statului in sustinerea 
serviciilor pe care fundatia le ofera persoanelor nevazatoare. 
 
 

 



 

  

 
 

  

   

 

Advocacy pentru economia sociala  

Pe langa formarea de specialisti in domeniu, consultanta oferita intreprinderilor sociale, 
realizarea de cercetari si studii, impreuna cu partenerul specializat Institutul pentru Cercetarea 
Calitatii Vietii, proiectul Prometeus sprijina promovarea unor politici publice favorabile 
dezvoltarii domeniului, deoarece „intelegerea nevoilor de dezvoltare a acestor organizatii este 
foarte redusa”, explica Ancuta Vamesu. Cea mai buna ilustrare a acestui fapt o reprezinta 
recenta initiativa legislativa a unui deputat PSD,”care confunda antreprenoriatul social cu 
responsabilitatea sociala a companiilor”. Un numar de peste 70 de organizatii si specialisti din 
domeniu incearca in aceste zile sa opreasca aceasta lege, aflata in dezbaterea Camerei, lege care 
ar introduce numeroase confuzii si ar bloca o evolutie normala a economiei sociale in Romania – 
vezi protestul la http://www.stiriong.ro/pagini/legea-antreprenoriatul-social-votata-de-.php 

Prin proiectul destinat economiei sociale, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile incearca, 
in colaborare cu partenerii sai, sa incurajeze dezvoltarea acestor forme de organizare care 
alcatuiesc economia sociala si care pot genera alternative economice si de incluziune sociala a 
grupurilor vulnerabile.  
 
Proiectul PROMETEUS este cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  , Investeste în oameni! 
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