
 
 

 

 

 
 
Stimată Doamnă / Stimate Domn, 
 
 
Institutul de Economie Socială din cadrul Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile are plăcerea de a vă invita la 
Seminarul „Economia socială şi serviciile sociale în România” care va avea loc miercuri, 3 iulie 2013 cu începere de 
la ora 09:30 la Sala de reuniuni a Institutului de Economie Socială (Bd. Nerva Traian, Nr. 21, Sect. 3, Bucureşti). 
 
Cu prilejul acestui seminar vor fi făcute publice rezultatele unei cercetări complexe asupra rolului economiei 
sociale în furnizarea serviciilor sociale, al furnizorilor privați care aparțin acestui sector – asociații, fundații şi 
organizații religioase sau afiliate cultelor.  
 
Cercetarea a inclus printre altele: 

 analiza datelor oficiale şi estimate ale principalilor indicatori economici; 

 primele anchete de teren pe eşantioane reprezentative la nivel naţional ale organizațiilor care sunt 
acreditate ca furnizori de servicii sociale, inclusiv cele afiliate unor culte religioase;  

 focus-grupuri cu actorii economiei sociale din acest sector,  interviuri cu actori cheie din domeniu şi studii de 
caz ale unor organizații reprezentative în domeniu. 

 
Agenda preliminară a seminarului este anexată. 
 
Participanților care vin dintr-o localitate aflată la peste 50 de km distanță de Bucureşti, li se poate deconta 
transportul cu trenul (pe baza biletelor însoțite de factura de la CFR), autocarul (biletele ştampilate de firma de 
transport) sau automobilul personal (bonurile de combustibil ştampilate de benzinărie, în limita a 7,5 litri de 
combustibil la 100 km parcurşi-conform legii). Ulterior transmiterii acestor date, veți fi contactat de organizatori 
pentru a vă confirma posibilitatea decontării integrale a sumei specificate de dvs. 
 
Pentru a vă înscrie vă rugăm să completați formularul de înscriere până luni, 1 iulie 2013. Acesta este  disponibil la 
http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=d72bef17-d32a-4bd3-a3b8-d63ef1cbd4c6. 
 
Pentru detalii vă stă la dispoziţie: Iuliana Rada (asistent comunicare IES) 021.310.01.77/81/82/83, 
iuliana.rada@fdsc.ro.  
 
 
Cu deosebită considerație, 
 
Ionuț Sibian 
Director Executiv 
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile 
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Economia socială şi serviciile sociale în România 
București, 3 iulie 2013 
Sala de reuniuni a Institutului de Economie Socială 
 
Agendă preliminară  
 
 

09:30 –
10:00  

Înregistrare participanți 

10:00 – 
11:30  

 
Sesiune 1 
Moderator:  Ancuța Vameşu, coordonator economie socială IES 
 
1. Cuvânt de deschidere: Sectorul neguvernamental din domeniul social - de la 

caritate la servicii profesioniste - Ionuț Sibian, director executiv,  Fundația pentru 
Dezvoltarea Societății Civile (10 min) 

2. Rolul economiei sociale în furnizarea serviciilor sociale. Parteneriat, concesiune, 
externalizare - Lăcrămioara Corcheș, director general, Direcția Generală de Asistență 
Socială, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (10 
min) TBC 

3. Economia socială şi serviciile sociale - prezentare raport de cercetare - Gabriela 
Dima, coordonator raport, IES (20 min) 

4. Organizațiile cu profil religios. Rolul lor în furnizarea de servicii sociale - Iuliana 
Conovici, coordonator raport, IES (10 min) 

5. Perspective asupra reglementării serviciilor sociale - Florica Cherecheş, deputat de 
Oradea (10 min) TBC 

6. Perspective asupra reglementării serviciilor sociale - Cristina Nichita, deputat de Iaşi  
(10 min) TBC 

 

Întrebări și răspunsuri 

 

11:30 – 
11:45 

Pauză de cafea 

 
11:45 – 
13:00 

 
Sesiune 2  
Moderator:  Adrian Secal, coordonator IES  
 
Studii de caz: Activitățile economice ca sursă de finanțare a serviciilor sociale 
Cercetători: Gabriela Dima, Cristina Barna 

a. Fundația de Sprijin Comunitar Bacău - Gabriela Achihăi, preşedinte (15 min) 
b. Fundația Pentru Voi Timișoara (15 min) TBC 
c. Fundația Ruhama Oradea - Monica Suciu, director executiv (15 min) 

 

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! 

Remarci finale cheie: 
Perspectiva generală a Programului Național de Reforme. Serviciile sociale şi 
combaterea sărăciei - Doina Crângaşu, director executiv, Confederaţia Caritas România 
(15 min) TBC 
 

13:00 – 
13:30 

Pauză de prânz 

13:30 – 
15:30  

 
Sesiune 3 
Moderatori:  Ancuța Vameşu, coordonator economie socială IES şi Diana Berceanu, 
coordonator politice publice IES 
 
Studii de caz: Activitățile economice ca sursă de finanțare a serviciilor sociale ale 
furnizorilor de servicii sociale de pe lângă culte 
Cercetători:  Iuliana Conovici, Irina Opincaru, Adrian Secal 

a. Fundația Sfântul Sava de la Buzău - Pr. Mihai Milea (15 min) 
b. Federația Caritas a Diecezei Timișoara - Herbert Grun, director executiv (15 min) 
c. Asociația Diakonia – Pr. Peter Makkai, director executiv (15 min) 

 

Remarci finale cheie: 
Politici sociale europene şi accesul la servicii sociale - Victoria Stoiciu,  director de 
programe, Fundaţia Friedrich Ebert Stiftung (15 min) TBC 

 
Întrebări și răspunsuri 

 
Dezbatere finală: 
Rolul economiei sociale în furnizarea serviciilor sociale în România - concluzii şi 
recomandări de politici publice. Care sunt principalele probleme ale furnizorilor privați 
de servicii sociale? Ce soluții sau politici publice specifice pot fi propuse? 
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