
https://ec.europa.eu/growth/content/european-summit-social-

economy-2020_en 

Summitul european al economiei sociale de la Mannheim a fost amânat pentru 
26-27 mai 2021 din cauza crizei COVID-19. 
Data evenimentului: 26/05/2021 - 27/05/2021 

În perioada premergătoare summitului, va fi organizată o serie de sesiuni 
tematice virtuale dinamice intitulate „Drumul digital către Mannheim”. Sesiunile 
virtuale tematice vor permite unei largi varietăți de părți interesate din economia 
socială din întreaga UE și dincolo de frontierele sale să împărtășească bunele 
practici și să facă schimb de opinii cu privire la diferite unghiuri ale economiei 
sociale. 

Mai multe informatii 

https://www.euses2020.eu/ 

EVENIMENTE DE SCHIMB DE 

ECONOMIE SOCIALĂ 
EUROPEANĂ 

„Drumul digital către Mannheim” 

„Drumul digital către Mannheim” constă din 8 evenimente 
online complet digitalizate. Fiecare eveniment de foaie de 
parcurs se concentrează pe un subiect specific și  își propune 
să  conecteze diferiți actori ai economiei sociale din 
Europa într-un format extrem de interactiv, să  prezinte 
cele mai bune practici  și cazuri de utilizare, precum și  să 
ofere informații de primă mână  în sesiuni interactive de la 

factori de schimbare din toată Europa. „Drumul digital către 
Mannheim” întărește economia socială în Europa și valorifică 
contribuția acesteia la dezvoltarea economică, incluziunea 
socială, precum și tranzițiile ecologice și digitale. Evenimentele 
lunare de schimb european de economie socială vor avea loc 
în septembrie 2020 până în aprilie 2021. 
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CONECTAREA ECONOMIEI 

SOCIALE EUROPENE 

Ce am făcut în trecut și ce ne stă în față. 

Septembrie #Roadmap pe COVID-19 
S-au adunat peste 400 de participanți și peste 20 de vorbitori 
din toată Europa pentru a discuta pe tema COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Octombrie #Roadmap pentru ocuparea 

forței de muncă 
S-au adunat peste 500 de participanți și peste 30 de vorbitori 
din toată Europa pentru a discuta pe tema ocupării forței de 
muncă. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noiembrie #Roadmap privind recuperarea 

Europei 
S-au reunit peste 700 de participanți și peste 60 de vorbitori 
din toată Europa pentru a discuta despre recuperarea Europei. 

 

 

 

 



Conferința științifică de economie socială 
Au participat mai mult de 700 de participanți, pentru a discuta 
despre perspectivele științifice ale economiei sociale. 

 
 


