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Politici 
publice 

Cercetare 

Consultanță 
și formare 

Promovare 

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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CERCETARE  

Atlasul Economiei Sociale (2011, 2012) 

4 RAPOARTE SECTORIALE REALIZATE 
 
1. Mişcarea cooperatistă în România 2011 - 

dimensiuni, performanţe, tendinţe, provocări 

2. Asocierea în domeniul agricol în România - 

cheia dezvoltării rurale? 

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

4. Economia socială și problematica vârstei a treia. 

Rolul asociațiilor mutuale și de ajutor reciproc 
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“Carta Albă a sectorului ONG din România” 

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 

FDSC şi-a asumat coordonarea temei de economie socială din Carta Albă,  

POLITICI PUBLICE: 

 "Pentru o politică publică favorabila dezvoltării economiei 

sociale în Romania’’ este un document care prezintă poziţia FDSC faţă 
de cadrul legal ce reglementează sectorul economiei sociale şi opinia 
faţă de principalele două proiecte legislative, Legea Antreprenorului 
Social şi Legea economiei sociale. 
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CONSULTANȚĂ ȘI FORMARE 

Şcoala de Antreprenoriat în Economie Socială 
- 20 experți 
- 20 formatori și consultanți 
- 120 manageri 
- 30 organizații 
- 3 vizite de studii 

Înființare cooperative 
agricole de 
legumicultori 
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PROMOVARE: 

Conferinţă Naţională a Economiei Socială 



www.ies.org.ro 

NOUTĂŢI 

PROMOVARE: 

ECONOMIA SOCIALĂ și 
ACTORII ECONOMIEI 

SOCIALE 

NEWSLETTER 
SĂPTĂMÂNAL 

MARKETING 
ŞI 

PROMOVARE 
GRATUITĂ 

ACCES GRATUIT LA 
STUDIILE ŞI 

BIBLIOTECA IES 

http://www.ies.org.ro/


VĂ MULTUMIM! 
 
 

adrian.secal@fdsc.ro 
www.ies.org.ro 

mailto:adrian.secal@fdsc.ro
http://www.ies.org.ro/

