
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Seminar 
Actori cheie ai economiei sociale și  

rolul lor în dezvoltarea Regiunii Sud Muntenia 
25 aprilie 2013 

Biblioteca Judeţeană "Dinicu Golescu" Argeş 
Str. Victoriei nr. 18, Pitești, jud. Argeș 

 
Seminarul va fi un cadru în care principalii actori interesați de acest domeniu vor: 
 

 Prezenta și dezbate studiile realizate privind economia socială în Regiunea Sud Muntenia - 
principalii indicatori socio-economici;  

 Împărtăși experiența de până acum în domeniu, principalele probleme și oportunități cu care 
se confruntă; 

 Identifica strategii de cooperare care să asigure valorificarea rolului economiei sociale în 
dezvoltarea locală și regională – mai ales în combaterea sărăciei, incluziune socială și 
ocupare; 

 Conduce la formularea unor recomandări pentru politici publice locale, regionale și 
naționale care să favorizeze dezvoltarea economiei sociale în regiune. 

 
Evenimentul va avea trei nivele de reprezentare și dezbatere: local, regional și național. Participanții 
vor fi funcționari publici și decidenti politici, manageri ai unor întreprinderi sociale, cercetători și 
universitari.  Cel puțin 50 de specialiști sunt așteptați să fie prezenți. 

 
Agendă preliminară (invitaţii în curs de confirmare)  

9.00 -
9.30 

Înregistrare participanți 

9.30 - 
10:30  

 

Cuvânt de deschidere –  Biblioteca Judeţeană "Dinicu Golescu" Argeş 
Economia socială – concepte și abordări practice în promovarea sectorului – Institutul de 
Economie Socială 
 

1. Principalele provocări și oportunități în dezvoltarea socio-economică a regiunii  Sud 
Muntenia în perioada 2014-2020. Rolul economiei sociale – Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia (tbc) 
 

2. Situația economiei sociale în Regiunea Sud Muntenia. Principalii indicatorii socio-
economici. Evoluție 2000-2011 – Institutul de Economie Socială 
 

3. Economia socială – o șansă pentru dezvoltarea locală. O viziune din teren – Anca 
Socolovschi, Asociația de Dezvoltare Economico-Socială (tbc) 
 

4. Rolul autorităților locale în dezvoltarea economiei sociale - Câteva recomandări rezultate 
în urma proiectului "Public Policy and Social Enterprises" INTERREG IVC  
 Consiliul Județean Argeș , Andreea Gatman, Alternative Diginet SRL (tbc) 
 

Întrebări și răspunsuri 
 



 
 

 

 
 
 

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului ”Prometeus – promovarea economiei sociale în 
România prin cercetare, educaţie şi formare profesională la standarde europene” (ID 57676), 

implementat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în parteneriat cu Institutul de Cercetare a 
Calităţii Vieţii, Universitatea Bucureşti - Facultatea de Sociologie, European Research Institute on 

Cooperative and Social Enterprises şi Centrul Naţional de Pregătire în Statistică și 
cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în Oameni! 

10:30 - 
11:00 

Pauză de cafea 

 
11:00 -
12.30 

 

1. Rolul economiei sociale în combaterea excluziunii financiare: casele de ajutor reciproc și 
băncile cooperatiste 
 Casa de Ajutor Reciproc a Salariaților – actor comunitar: Dina Maria, director economic 

UNJCAR DÂMBOVIŢA 
 Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor – model economic viabil de asigurare a serviciilor 

necesare pentru vârstnici (tbc) 
 Cooperativa de credit – o bancă a comunității (tbc) 

 

2. Rolul economiei sociale în furnizarea de servicii sociale, ocupare și integrare în muncă 
 Rezultate și recomandări din experiența de până acum  

 Eugenia Popescu, consilier social Centrul de Resurse pentru Economia Socială din Regiunea 
Sud Muntenia (Episcopia Sloboziei și Călărașilor) (tbc) 
Asociația Caritas Muscel (tbc) 

 Provocări și oportunități în activitatea întreprinderii sociale – integrarea în muncă   
Asociația Hercules Costești – Petruța Stănescu, director executiv 
Fundația HandRom Curtea de Argeș (tbc) 

  

Întrebări și răspunsuri 
 

12:30 -
13:30 

Pauză de prânz 

13:30 - 
15:30 

 

3. Rolul economiei sociale în dezvoltarea rurală 
 Asociații și cooperative agricole – Experiența Institutului de Economie Socială  
 Dezvoltare rurală prin facilitarea constituirii de structuri asociative ale fermierilor – 

Luiza Cristea, coordonator programe Fundația PACT 
Cristian Cone, președinte Consiliul de Administrație Cooperativa Câmpia Boian 
Nicoleta Sandu, Atelierele Urziceanca 

 Cooperativele de consum și cooperativele mestesugărești – tradiție și stadiu actual 
(tbc)  

 Grupurile de Acțiune Locală LEADER și rolul acestora în promovarea economiei 
sociale în Regiunea Sud Muntenia – Roxana Mirciu (tbc) 

 

Întrebări și răspunsuri 
 

4. Politici publice locale, regionale și naționale pentru dezvoltarea economiei sociale 
 Politici publice  pentru dezvoltarea economiei sociale – experiența internațională și 

contextul românesc – Institutul de Economie Socială 
 

5. Dezbatere deschisă cu participanții pentru a identifica propuneri de politici publice 
pentru dezvoltarea economiei sociale 

 


