
 

  

 
Eveniment cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013 Investește în Oameni! 

 

Institutul de Economie Socială sărbătoreşte Anul Internaţional al 
Cooperativelor  

 
Vizitează www.ies.org.ro! 

  

 

Cooperativele – actori cheie ai economiei sociale 

București, 8 mai 2012 

Agendă preliminară 

 
Evenimentele sunt organizate în cadrul proiectului  PROMETEUS - Promovarea economiei sociale în România 

prin cercetare, educaţie şi formare profesională la standarde europene, implementat in 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 

10.30 – 

11.00 
Înregistrare participanți seminar 

11.00 – 

13.00  

Cooperativele din România în context european  

 
Facilitatoare : Mihaela Lambru / Ancuţa Vameşu 

Cuvânt de deschidere Cătălin Zamfir  

Cooperativele din România 2011 în date I - Principalele date statistice referitoare 

la situaţia cooperativelor din România  - dr. Claudia Petrescu ICCV  

 

Cooperativele în Europa - situaţia actuală Institutul de Economie Socială 

 

Forme alternative de organizare economică şi răspunsul la criza economică 

actuală – Rolul firmelor deţinute de angajaţi, al întreprinderilor comunitare, rolul 

statului şi al administraţiilor publice locale în sprijinirea cooperativelor  

 

Situaţia actuală - perspectiva organizațiilor reprezentative 

- Cooperaţia de consum  

- Cooperaţia meşteşugărească 

- Cooperaţia – loc de muncă pentru persoanele din categorii vulnerabile  

 

 Dezbatere 

 

13.00 – 

13.30 

Pauză de prânz - bufet  

Vizionare film Cooperaţia trentină 

13.30 – 

15.00 

Provocări și oportunități -  
Facilitatoare : Ancuţa Vameşu / Mihaela Lambru 

Cooperativele din România 2011 în date II - Principalele date rezultate din 

ancheta de teren  - dr. Claudia Petrescu ICCV  
Studii de caz 

- Cooperaţia de consum – Rolul cooperativelor de consum în sectorul serviciilor 

- SuperCoop Tg. Neamț, ICCV (TBC) 

- Cooperaţia meşteşugărească – Rolul cooperativelor meşteşugăreşti în crearea 

de locuri de muncă - worker coops Certa Grup (TBC);  

- Cooperaţia agricolă- valorificare  BIOCOOP (TBC) 
 

Cadrul legal şi de politici publice pentru dezvoltarea cooperativelor în  

România - dezbatere  


