
 

  

 

 

 
Invitație la Conferința Națională a Economiei Sociale din România 2011 

“O nouă economie, o economie pentru toți”, București 9 Septembrie 2011 
 
 
 
 
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) are deosebita plăcere să vă invite la Conferința 
Națională a Economiei Sociale din România 2011 “O nouă economie, o economie pentru toți”, 
care va avea loc în București în data de 09 Septembrie 2011. 
 
Evenimentul are loc sub egida Institului de Economie Sociala și aduce împreună cei mai 
importanți actori ai economiei sociale din România: ONG-uri, case de ajutor reciproc, cooperative, 
organizații cu rol socio-economic din domeniul agricol și silvic (asociații de producatori, obști de 
proprietari de păduri), etc. 
 
Conferința este organizată în cadrul ONGFest 2011 – Targul Economiei Sociale, cel mai important 
eveniment al societății civile din România. Participanții vor avea ocazia de a dezbate doua teme 
fundamentale: 

- Situația actuală a sectoarelor economiei sociale – provocări, constrângeri, oportunități; 
- Cadrul legal pentru economia socială aflat în elaborare sau în dezbaterea Parlamentului - 

Legea cadru a economiei sociale - Ministerul Muncii și Legea antreprenorului social adoptată 
de Senat și programată pentru dezbatere la Camera Deputaților în sesiunea din toamnă.  

În cadrul Conferinței va fi lansat primul studiu al Institutului  Economiei Sociale înființat de FDSC, 
respectiv Atlasul economiei sociale din România, ediția 2011 conținând date statistice de 
ansamblu și principalele evoluții din ultimii 10 ani ale sectoarelor de bază ale economie sociale în 
România: ONG-uri, case de ajutor reciproc, cooperative, organizații cu rol socio-economic din 
domeniul agricol și silvic (asociații de producatori, obști de proprietari de păduri).  

 
De asemenea, vor fi lansate și dezbătute rapoartele preliminare dedicate fiecăruia dintre sectoarele 
economiei sociale: al cooperației, al organizațiilor din mediul rural (producători agricoli și proprietari de 
păduri) și al caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor și salariaților din România, cercetări realizate 
de Institutul de Cercetare a Calității Vieții (ICCV), partener al FDSC în cadrul proiectului Prometeus. 
Studiile mai sus menționate sunt realizate în cooperare cu EURICSE (Institutul European pentru 
Cercetarea Cooperativelor și Întreprinderilor Sociale) din Trento, Italia, unul din cele mai prestigioase 
centre de cercetare în domeniu din lume. 
 
Conferința “O nouă economie, o economie pentru toți” deschide caravana ONGFest – Târgul  
Economiei Sociale care va avea loc în perioada 9 septembrie – 16 octombrie, în 10 orașe din țară.  
 
În cadrul târgului în celelalte orașe din țară, Conferința va fi replicată sub forma unor ateliere ale 
economiei socială – mini-conferințe cu un format asemănător organizate în locațiile ONGFest Târgul 
Economiei Sociale.  



 

  

 

 

 
Folosim acest prilej pentru a invita organizația dvs. precum și pe cele afiliate să participe, de 
asemenea, ca expozanți la ONGFest 2011 – Târgul Economiei Sociale București.  
Târgul, organizat în aer liber în București, va da posibilitatea miilor de vizitatori să vă cunoască mai 
bine.  
Menționăm că ONGFest va fi acompaniat de o amplă campanie media. 
 
Încheiem cu speranța că participarea Dvs. atât la Conferința Națională a Economiei Sociale “O 
nouă economie, o economie pentru toți” cât și la ONGFest – Târgul  Economiei Sociale va 
deschide o colaborare fructoasă pentru ambele părți pe viitor.  

Evenimentele au loc 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,                            
Investește în oameni! Proiectul este implementat de FDSC în parteneriat cu Institutul de Cercetare a 
Calității Vieții, Universitatea București – Facultatea de Sociologie, European Research Institute on 
Cooperative and Social Enterprises și Centrul Național de Pregătire în Statistică. 
 
Pentru detalii suplimentare, vă stă la dispoziție dna Valentina Bogdan, Asistent de proiect, la numărul 
de tel. 021 310 01 77 sau la adresa de e - mail valentina.bogdan@fdsc.ro.  
 
Cu cele mai bune gânduri, 
 
Ionuț Sibian, 
Director Executiv 
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