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CENTRELE DE RESURSE ÎN ECONOMIA
SOCIALĂ DIN ROMÂNIA
Mihaela Pitea[1]
Rezumat
În acest articol vor fi prezentate pe scurt inițiativele eligibile ale Programul Opera‐
ţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013” – Investește în Oa‐
meni! (POSDRU) pe Axa Prioritară 6: Promovarea Incluziunii Sociale, Domeniul de
Intervenție 6.1: Dezvoltarea economiei sociale.
POSDRU a susținut înființarea Centrelor de Resurse în Economia Socială care și‐au
dovedit utilitatea în timp prin furnizare de informații și oferirea de sprijin comu‐
nităților. Articolul de față va descrie centrele care și‐au făcut vizibilă activitatea, mai
ales în mediul on‐line punând la dispoziția publicului larg informații relevante des‐
pre domeniul economiei sociale.
Centrele de Resurse în Economia Socială prezentate sunt active din anul 2010 și o
parte dintre aceste vor funcționa cel puțin până în anul 2014.
Cuvinte cheie: economie socială, centre
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Toate documentele care detaliază activitatea POSDRU amintesc de
obiectivul general al acestuia care constă în dezvoltarea capitalului
uman și creșterea competitivității, prin corelarea educației și învățării
pe tot parcursul vieții cu piața muncii și asigurarea de oportunități
sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexi‐
bilă și inclusivă a 1.650.000 de persoane.
Axa Prioritară 6: Promovarea Incluziunii Sociale, Domeniul de Inter‐
venție 6.1: Dezvoltarea economiei sociale a avut în vedere dezvoltarea
sectorului economiei sociale pentru a contribui astfel la dezvoltarea
economiei țării. Prin acest domeniu de intervenție va fi intensificată
crearea de forme de ocupare inovatoare si flexibile pentru grupurile
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vulnerabile, se va promova dezvoltarea locală a politicilor, inclusiv cetă‐
țenia activă, cooperarea și solidaritatea socială.
Dintre activitățile eligibile pe Domeniul de Intervenție 6.1: Dezvol‐
tarea economiei sociale menționăm următoarele:
• Cercetări, studii și analize, seminarii, conferințe, grupuri de lucru,
publicații în domeniul economiei sociale;
• Servicii de integrare la locul de muncă, ocupare temporară sau
formare la locul de muncă, crearea unor locuri de muncă permanente
pentru persoanele dezavantajate pe piața muncii și ateliere protejate;
• Dezvoltarea și furnizarea programelor de formare profesională
pentru grupurile dezavantajate;
• Furnizarea serviciilor de ocupare, precum informare și consiliere
profesională, asistență, mentorat, tutorat, orientare profesională, con‐
siliere psihologică, consiliere psihiatrică, medierea locurilor de muncă;
• Dezvoltarea și implementarea programelor de formare pentru
formatorii din economia socială;
• Înființarea și dezvoltarea rețelelor, organizațiilor tip „umbrelă” și a
centrelor de resurse pentru structurile economiei sociale;
• Evenimente de informare la nivel național, regional și local privind
aspecte ale economiei sociale;
• Înființarea și dezvoltarea de întreprinderi și cooperative ale eco‐
nomiei sociale;
• Schimbul de bune practici în domeniul incluziunii sociale și eco‐
nomiei sociale, între actori regionali/locali, naționali și transnaționali
din domeniul economiei sociale etc.
În cadrul acestui articol vor fi prezentate câteva dintre Centrele de
Resurse pentru structurile economiei sociale care au fost create în
cadrul proiectelor finanțate prin POSDRU și activitățile desfășurate de
acestea în diverse regiuni ale României. Nu vom avea pretenția unei
descrieri exhaustive a acestor entități, ci vom încerca să punctăm doar
acele centre care s‐au făcut vizibile prin activitățile de promovare ale
sectorului economiei sociale.
Dintre cele aproape 60 de proiecte finanțate pe Domeniul de Inter‐
venție 6.1: Dezvoltarea economiei sociale jumătate dintre acestea au
adus un plus de valoare în comunitățile din care fac parte prin înfiin‐
țarea Centrelor de Resurse în Economia Socială.
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Denumirea acestor centre nu este una unanim întâlnită, prin urmare
putem vorbi de: Centrul de Resurse pentru Economia Socială, Centrul
de Resurse pentru sprijinirea inițiativelor de economie socială, Centre
Regionale de Suport pentru Structurile Economiei Sociale, Centre regio‐
nale de antreprenoriat social etc.
Dintre activitățile similare identificate la nivelul acestor Centre de
Resurse în Economia Socială enumerăm următoarele:
• facilitarea accesului la informațiile din domeniul economiei sociale
tuturor persoanelor interesate;
• oferirea de consultanță, asistență și sprijin actorilor interesați să
contribuie la dezvoltarea economiei sociale;
• promovarea acţiunilor şi proiectelor din domeniul economiei
sociale în comunitate;
• facilitarea construirii de parteneriate, în special între organizațiile
profit și non‐profit etc.
În continuare va fi supusă atenției cititorului descrierea unora dintre
aceste centre, pe care le considerăm reprezentative pentru dezvoltarea
domeniului economiei sociale din perspectiva funcționalității acestora.
Centrul de Resurse în Economia Socială (CRES) a fost înființat în
cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale în România” al cărui bene‐
ficiar este Asociația Alternative Sociale din Iași. Perioada de desfășurare
a proiectului este martie 2011 – februarie 2014.
CRES facilitează construirea de parteneriate, în special între or‐
ganizațiile profit și non‐profit, furnizând date prin publicarea Revistei
de Economiei Socială (RES). CRES ajută de asemenea la dezvoltarea eco‐
nomiei sociale prin intermediul informațiilor furnizate în RES. Această
revistă apare de cinci ori pe an în variantă bilingvă (română/engleză) și
se doreşte a fi un cadru de promovare, reflecţie şi dezbatere a temelor
de interes pentru domeniul economiei sociale. Ea se găsește disponibilă
în format tipărit dar și în versiune electronică.
Persoanele interesate, specialiști din domeniul economiei sociale sau
nu, care doresc să afle mai multe detalii despre domeniul economiei so‐
ciale pot accesa RES și alte publicații relevante de pe site‐ul proiectului
www.profitpentruoameni.ro la secțiunea Biblioteca online sau le pot
consulta la sediul CRES din Iași. Personalul angajat din cadrul centrului,
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coordonatorul și asistentul coordonator, pot oferi informații tuturor
persoanelor interesate de acest sector.
Centrul de Resurse pentru Economia Socială face parte din pro‐
iectu „Alianța pentru Dezvoltarea Economiei Sociale”’ al cărui beneficiar
este Fundația „ALĂTURI DE VOI” ROMÂNIA. Perioada de desfășurare a
proiectului a fost iulie 2010 – iunie 2013. Acest Centru de Resurse pen‐
tru Economia Socială a fost creat pentru a oferi informații despre
noutățile din domeniul economiei sociale, despre oferta de cursuri, târ‐
guri și conferințe din domeniu, despre publicațiile relevante și pentru
consultanță în domeniul economiei sociale. Acest Centru de Resurse
pentru Economia Socială și‐a desfășurat activitatea în trei locații din
țară, respectiv Iași, Târgu Mureș și Constanța, fiecare cu echipă proprie.
Informații suplimentare despre acest centru pot fi găsite accesând site‐
ul www.ropes.ro.
Centrul de Resurse pentru Economie Sociala (CERES) a fost
înființat în cadrul proiectului „Economia Socială – O nouă provocare în
inserția pe piața muncii a deținuților” al cărui beneficiar este Centrul
Român pentru Educație și Dezvoltare Umană. CERES a realizat o hartă a
oportunităților de angajare pentru deținuți la nivelul celor trei regiuni
implicate în proiect. Mai multe informații despre acest centru se găsesc
pe site‐ul www.economiesociala.net, care reprezintă prima platformă
on‐line de resurse pentru organizațiile active din domeniul economiei
sociale. Această platformă a fost gândită să se dezvolte logic în funcție
de nevoile de schimbare ale grupurilor țintă precum și de dinamica
domeniului.
Centrul de Promovare a Economiei Sociale reprezintă una dintre
activitățile proiectului „Proactiv – de la marginal la incluziv” al cărui
beneficiar este Asociația pentru Dezvoltare și Promovare socio‐eco‐
nomică CATALACTICA – filiala Teleorman. Centrul de Promovare a Eco‐
nomiei Sociale a avut ca obiectiv activarea economiei sociale prin
acțiuni concrete în vederea consolidării parteneriatelor sociale deja
existente, sprijinirii O.N.G.‐urilor active și promovarea activă a antre‐
prenoriatului social. Informații suplimentare despre acest centru pot fi
accesate pe site‐ul proiectului www.proactiv‐org.ro.
Centrul de Resurse pentru Economia Socială (C.R.E.S.) face parte
din proiectul „IDEALIS – proiect strategic al Microregiunii Horezu pentru
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dezvoltare economică a zonelor alpine (montane și sub-montane) din
România prin întreprinderi sociale” al cărui beneficiar este Asociația
Depresiunea Horezu. C.R.E.S. este înființat la Horezu și a avut în vedere
dezvoltarea serviciilor de informare și consiliere pentru inițierea și
dezvoltarea unei întreprinderi sociale și a serviciilor de informare,
consiliere și mediere pe piața muncii. Mai multe informații despre
C.R.E.S. pot fi accesate pe site-ul www.i-dealis.ro.
Institutul de Economie Socială din România (IES) este un program al Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile inițiat și dezvoltat
din cadrul proiectului „PROMETEUS – Promovarea economiei sociale în
Romania prin cercetare, educație şi formare profesională la standarde
europene”. Scopul IES este de a participa activ la dezvoltarea și consolidarea economiei sociale în România, prin atingerea următoarelor
obiective: promovarea unor politici publice naționale și locale care
vizează dezvoltarea economiei sociale; analiza domeniului economiei
sociale prin publicarea Atlasului Economiei Sociale și sensibilizarea
publicului asupra economiei sociale. Mai multe informații despre
activitatea IES se găsesc accesând site-ul destinat acestei inițiative
www.ies.org.ro.
Centre regionale din Rețeaua Socială RSC fac parte din activitățile
proiectului „Acţionăm responsabil! – Reţeaua socială RSC” al cărui
beneficiar este Junior Chamber International România.
Centrele Regionale își au sediul în opt localități din țară respectiv:
București-Ilfov, Cluj-Napoca, Sibiu, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești și
Timișoara. Aceste centre au atribuții în implementarea strategiei concepute la nivel național privind sprijinirea partenerilor sociali în vederea dezvoltării și implicării active în proiecte și acțiuni de responsabilitate socială.
Dintre activitățile din cadrul acestor Centre Regionale menționăm
următoarele: diseminarea la nivel național a materialelor elaborate la
nivelul rețelei RSC, consolidarea și extinderea rețelei la nivel național,
promovarea la nivel național a bunelor practici identificate la nivel
regional etc. Pentru mai multe detalii despre activitatea acestor Centre
Regionale poate fi accesat site-ul www.actionamresponsabil.ro.
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Concluzii
Centrele de Resurse în Economia Socială au reușit să furnizeze infor‐
mații și expertiză cu privire la: facilitarea încheierii de parteneriate
între instituțiile publice și private, legislaţia în vigoare și adecvarea
acesteia la necesitățile pieței și beneficiarilor, oportunități de finanţare,
servicii de consultanţă, cursuri de calificare, cererea și oferta de
economie socială de la nivel regional/național, posibilități de creare a
mai multor locuri de muncă, promovarea activităților și produselor
entităților de economie socială precum și posibile piețe de desfacere
pentru aceste produse.
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