
 

   
  

              Direcția Generală Întreprinderi și Industrii 
 
 

 
Proiect “Pentru ca economia socială din România să devină vizibilă” finanțat de Comisia Europeană – Direcția Întreprinderi și Industrii 
și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) în parteneriat cu Centrul Național de Pregătire în Statistică 

(CNPS) și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice  

 

AGENDA (preliminară) 

Pentru ca economia socială din România să devină vizibilă! (MSEVR) 

- seminar regional - 

13 iunie 2014, orele 9.00-13.00, Targoviste (locaţia urmează a fi confirmată)  

 

9:00 – 
9:15 

Înregistrarea participanţilor  

 
9:15 – 
11:00 

Economia Socială – Proiectul MSEVR 

Discurs de bun venit – Reprezentant al Consiliului Județean / Consiliului Local / Instituţiei Prefectului 
(tbc) 

Rovana Plumb, Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice  - Economia socială 
- un actor cheie în ocupare și incluziune socială in România (tbc) 

Implicarea MMFPSPV în cadrul proiectului „Making Social Economy Visible in Romania (MSEVR)”  

Economia socială  în România – principalele date 2014 

Irina Opincaru, Cercetător Institutul de Economie Sociala - Atlasul Economiei Sociale ediția 2014 – 
principalii indicatori economici și sociali ai sectorului economiei sociale. Economia socială în conturile 
naționale 

Olivia Rusandu, manager public  Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 
(MMFPSPV - Registrul economiei sociale – un instrument modern de lucru  

11:00 - 
11:30 

Pauză de cafea 

 
11.30 –
12.30  

  

 Intervenții tematice: 

 Reprezentant ONG – Tendințe în mișcarea ONG din județ – activități economice în favoarea 
grupurilor defavorizate (tbc) 

 Reprezentant CAR  - Tendințe în mișcarea caselor de ajutor reciproc și rolul acestora în combaterea 
excluziunii financiare (tbc) 

 Reprezentant cooperativă: Aprecieri privind evoluția mișcării cooperatiste în județ și rolul să în 
incluziunea socială și dezvoltarea rurală (tbc)  

 

12:30 – 

13:00 

Economia socială în România – politici publice și măsuri de sprijin  

Reprezentatul Ministerului Fondurilor Europene - Economia socială - actor al incluziunii sociale, 
susţinută  prin mecanismele POSDRU 2007-2013 şi Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
(tbc)  

Întrebări şi răspunsuri 


