
 

 

Rolul actorilor economiei sociale - cooperative și întreprinderi sociale - în combaterea 

sărăciei în mediul rural din Europa 

24 august 2017, Hotel Marshal Garden, sala Panoramic 1 

 

AGENDĂ 

09:00 -
09:30 

Înregistrarea participanților 

 
09:30 – 
11:15 

Realitățile economiei sociale și potențialul de creștere pentru acțiuni viitoare - de la 
practici la politici naționale și europene 

Sesiune panel de valorizare a practicilor naționale și europene  

Modele eficiente de afaceri și instrumente pentru dezvoltarea capacității organizaționale, 
relevante pentru zonele rurale  
Prezentarea lecțiilor învățate și a experiențelor din Suedia, Spania, Italia și România prin ochii 
participanților implicați în proiectul New Crops. Vor fi prezentate modele de afaceri identificate, 
aspecte de politici publice și instrumente de formare elaborate în cadrul proiectului. 

Contributori:  
István Már, Asociația Fructul Secuiesc 

Mihaela Bucșa,Asociația pentru Educație Practică și Creativă 
Sorin Popa, Cooperativa Agricolă Legume de Vidra  

Cum putem conecta cel mai bine practicile naționale la elaborarea politicilor la nivel național și 
la nivelul UE?  
Evoluții recente ale politicilor în UE și experiențe naționale vor fi discutate pornind de la 
recomandările ediției 2017 a raportului Recent Developments in the Social Economy elaborat de 
CIRIEC în numele Comitetului Economic și Social European și apelul la acțiune al GECES Social 
enterprises and the social economy going forward. 

Facilitator: Ancuța Vameșu, Asociația Laboratorul de Solidaritate 
Contributori:  

Laura Catana, Ashoka International, reprezentant în cadrul Grupului de experți EC privind 
antreprenoriatul social  (GECES) 

Cristina Barna, expert național pentru România implicat în elaborarea raportului CIRIEC 
Alexandra Toderiță, Centrul Român pentru Politici Europene 

11:15- 
11:45 

Pauză de cafea 

 
11.45 – 
13.30 

Cum putem spori impactul social al cooperativelor și al întreprinderilor sociale și să  
facem mai vizibilă contribuția lor la combaterea sărăciei rurale în Europa 

Sesiuni paralele pe baza experiențelor directe ale practicienilor și ale factorilor de decizie din 
domeniile respective 

Înființarea și managementul cooperativelor. Provocări și recomandări pentru dezvoltarea 
capacității organizaționale și a politicilor publice, Sala Panoramic 2 
Discuții facilitate ce urmăresc examinarea celor mai bune practici care pot stimula interesul 
pentru munca de cooperare și funcționarea eficientă a acestor structuri organizaționale.  

 

Facilitator: Simona Constantinescu, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile 
Contributor:  Anca Marcu, Cooperativa Agricolă Lunca Someșului Mic  



 

 

 

Acest eveniment este organizat in cadrul proiectului New Crops - Antreprenoriat social pentru crearea de noi oportunitati pentru 
persoanele excluse social din zonele rurale, finantat prin programul Erasmus +. 

Proiectul New Crops – Noile Recolte are ca obiectiv sa ofere cunostintele si abilitatile necesare formatorilor, managerilor si 
viitorilor manageri ai cooperativelor si intreprinderilor sociale care se afla la inceput de drum, pentru a infiinta si dezvolta 
organizatii/ afaceri sociale de succes care sa produca rezultate econmice si sociale pentru membri lor si sa genereze locuri de 
munca in zonele rurale. 

Partenerii proiectului sunt: Federazione Trentina Della Cooperazione (Italia), Universidad De Almeria (Spania), Asociacion De 
Organizaciones De Productores De Frutas Y Hortalizas Dealmeria – Coexphal (Spania) si Coompanion Kooperativ Utveckling 
Skaraborg (Sweden). 

Pana in acest moment organizatiile partenere au indentificat si promovat peste 40 de bune practici din tarile in care acestea 
activeaza si 16 studii de caz detaliate, utilizate in materialele de formare ce vor fi promovate si distribuite tuturor celor interesati.  

Toate rezultatele proiectului sunt disponibile pentru consultare la adresa  www.ies.org.ro/erasmus. 

Grupurile locale de acțiune - motor al dezvoltării economiei rurale. Există spațiu pentru 
contribuția antreprenorilor sociali la modelarea economiei rurale prin adaptarea 
oportunităților, în conformitate cu nevoile locale, la un model de dezvoltare durabilă a 
afacerilor?,  Sala Panoramic 1 
Programul de dezvoltare rurală și Fondul Social European ar trebui să încurajeze și să sprijine 
inovarea, dezvoltarea economică și socială durabilă a zonelor rurale, ca vehicule-cheie de 
finanțare în acest sens. În ce măsură putem vorbi despre complementaritatea lor și cum putem 
învăța din experiențele sau modelele altora?  
 

                                                               Facilitator: Laura Albu, Centrul de Mediere și Securitate Comunitară 
Contributori:  

Carmen Boteanu, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Capitalul Uman  
Bogdan Alecu, Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală  

13:30   Prânz 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifjdmqoafVAhWjYZoKHRHTBN0QFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cooperazionetrentina.it%2F&usg=AFQjCNG8ynA8s329KeW93Dd5ArYXjImBUg
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4qOe5oafVAhXiQZoKHU5xAXQQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fcms.ual.es%2FUAL%2Fen%2F&usg=AFQjCNH5ICQEsrAVx6Ob8Q-aXMHR9TWjNQ
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1ofPBoafVAhVoQZoKHVt8ABgQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.coexphal.es%2F&usg=AFQjCNG7Pz7HTsNUPbMuTONzxEaVlNqa0A
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1ofPBoafVAhVoQZoKHVt8ABgQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.coexphal.es%2F&usg=AFQjCNG7Pz7HTsNUPbMuTONzxEaVlNqa0A
http://vast.coompanion.se/
http://vast.coompanion.se/
http://www.ies.org.ro/erasmus

