
 

Lansat în 2012, Institutul de Economie Socială este un program al 
Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile, care cercetează și 
promovează acest sector cheie ce include organizații cu caracter 
socio-economic tradiționale cum sunt:  asociații, fundații, 
cooperative, case de ajutor reciproc precum și formele mai 
noi de economie socială: întreprinderi sociale și 
întreprinderi sociale de inserție.  
 
Echipa Institutului de Economie Socială crede într-o 
economie etică și solidară, în care rezultatele economice 
și preocupările sociale și de mediu merg constant mână în 
mână.   
 
Institutul de Economie Socială este editorul Atlasului Economiei Sociale din 
România, publicație care oferă  indicatori socio-economici de referință privind acest sector în 
România.  
  
Institutul de Economie Socială are și un program de formare (suport de curs complet pentru 
managementul întreprinderii sociale și cursuri acreditate în domeniu) și consultanță  pentru 
întreprinderi sociale. Formatorii și consultanții IES oferă know-how pentru crearea (start-up) și 
dezvoltarea de întreprinderi sociale diverse inițiate de ONG-uri, școli, cooperative sau alte forme 
de asociere a producătorilor agricoli.     
 
Prin intermediul paginii web - www.ies.org.ro, IES reprezintă una din principalele surse de 
informații din România cu privire la sectorul economiei sociale (peste 45.000 de vizitatori unici în 
anul 2013 cu o medie de 1.250 de vizitatori unici săptămânal).  
 
Promovarea activă a unor politici publice favorabile economiei sociale  
IES asigură secretariatul unui grup de lucru format din mai multe organizații preocupate de Legea 
economiei sociale, Normele legii, reflectarea economiei sociale în Acordul de Parteneriat 2014-
2020 etc. și în programele operaționale care i se vor subsuma.  
 
Institutul de Economie Socială a primit premiul "Misiune imposibilă: antreprenoriatul social"  (în 

cadrul Galei Premiilor Participării Publice 2012 organizate de Centrul de Resurse pentru Participare 

Publică - CeRe) pentru campania de blocare a proiectului Legii Antreprenorului Social 

"Antreprenoriatul social: realitatea lor sau realitatea noastră?", campanie la care au participat 85 

organizații și care s-a derulat în perioada mai - noiembrie 2011.  

Seminarii , dezbateri , conferințe  

Institutul de Economie Socială găzduiește lunar evenimente pe teme de interes general  (ex. datoria 

publică, integrarea europeană) cât și evenimente care se adresează experților din domeniul 

economiei sociale (ex.: crowdfunding, finanțări europene pentru întreprinderi sociale etc.). Începând 

http://www.ies.org.ro/


din anul 2011, Institutul de Economie Socială organizează anual Conferința Națională de Economie 

Socială (CNES).  

Proiecte în derulare: 

 “Pentru ca economia socială din România să devină vizibilă” - Conturile naționale satelit ale 

economiei sociale  

Pentru a putea identifica mai bine contribuția pe care economia socială o aduce la economia 
națională, Comisia Europeană promovează un sistem statistic care presupune crearea unor 
conturi naționale satelit pentru economia socială pe baza unui manual european.  
România este una din cele cinci țări în care se implementează proiectul de către Institutul de 
Economie Socială, în parteneriat cu Centrul Național de Pregătire Statistică și Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.  
În cadrul proiectului va fi elaborat Atlasul Economiei Sociale, ediția 2014 care va cuprinde 
analiza datelor statistice privind sectorul economiei sociale din anii fiscali 2012 și 2013.  

 

 Școala lui Andrei – proiect finanțat de PETROM 2014 
Institutul de Economie Socială acordă formare și asistență tehnică școlilor în dezvoltarea 
ideilor de antreprenoriat social.  

 

 Site-ul www.ies.org.ro  
 
   

Institutul de Economie Socială recrutează doi interni cu următorul profil: 

1. Intern  cercetare 

Va fi implicat în activitățile de cercetare și analiză de date legate de conturile naționale și Atlasul 

Economiei Sociale și va derula activități de documentare, analiză preliminară date, redactare 

material de background. 

 

Calificări: 

 Cunostințe statistice de bază și cunoașterea unor softuri de prelucrare date. Experiență de 

prelucrare date, inclusiv limitată la domeniul academic reprezintă un avantaj; 

 Student(ă) în an terminal sau absolvent(ă) de studii superioare – nivel master sau peste poate 

reprezenta un avantaj - într-unul din domeniile sociologie, știinte politice, economie, 

statistică etc.; 

 Bună cunoaștere a limbii engleze - limba franceză reprezintă un avantaj; 

 Abilități de redactare texte în limba român - abilități de redactare în limba engleză reprezintă 

un avantaj. 

 

Atitudini: rigoare, precizie, atenție la detalii, răbdare, spirit de echipă, transparență, onestitate, 

inițiativă. 

 

Condiții de lucru:  

 O medie de 20 de ore pe săptămână în regim de voluntariat  

 Anumite activități  pot fi realizate și de acasă 

 

 

http://www.ies.org.ro/


Se oferă: 

 Plan personalizat de dezvoltare profesională în domeniu; 

 Oportunitatea de a lucra într-un mediu propice dezvoltării abilităților de cercetare și 

prelucrare date; 

 Oportunități de participare la evenimente (conferințe, seminarii etc.) din domeniul 

economiei sociale; 

 Oportunitatea de a se implica și în alte proiecte și programe ale Fundației pentru Dezvoltarea 

Societății Civile. 

 

2. Intern comunicare 

Va fi implicat în documentare, traducere, redactare și publicarea de materiale pentru site-ul 

www.ies.org.ro și în activitățile de organizare a evenimentelor Institutului de Economie Socială. 

 

 Calificări: 

 Student(ă) în an terminal sau absolvent(ă) de studii superioare – nivel master sau peste poate 

reprezenta un avantaj - într-unul din domeniile comunicare, filologie, alte studii umaniste;  

 Bună cunoaștere a limbii engleze -  limba franceză reprezintă un avantaj; 

 Abilități de redactare de texte în limba română  - abilități de redactare în limba engleză 

reprezintă un avantaj. 

 

Atitudini: rigoare, precizie, atenție la detalii, spirit de echipă, transparență, onestitate, inițiativă. 

 

Condiții de lucru  

 O  medie de 20 de ore pe săptămână în regim de voluntariat  

 Anumite activități  pot fi realizate și de acasă 

 

Se oferă: 

 Plan personalizat de dezvoltare profesională în domeniu; 

 Oportunitatea de a lucra într-un mediu propice dezvoltării abilităților de cercetare și 

prelucrare date; 

 Oportunități de participare la evenimente (conferințe, seminarii etc.) din domeniul 

economiei sociale; 

 Oportunitatea de a se implica și în alte proiecte și programe ale Fundației pentru Dezvoltarea 

Societății Civile. 

 

Dacă dorești să ni te alături, trimite-ne CV-ul tău însoțit de o scrisoare de intenție de maximum 250 
de cuvinte pe adresa internshipiada@militiaspirituala.ro până pe 5 martie inclusiv și noi te vom 
contacta. 
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