
 

 
Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 
Modele de bună practică în domeniul incluziunii sociale 

  

 
INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA CONFERINŢA  
Economia socială – instrument de promovare 

 a incluziunii sociale și cetățeniei active 
 
Stimată Doamnă/Stimate Domn, 
      
 
CRIES – Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare (www.cries.ro) în parteneriat cu Platforma 
Europeană IRIS (www.iris-network.eu), Institutul Intercultural Timişoara (www.intercultural.ro), Serviciul APEL 
(www.apelngo.ro) şi Integra România (www.integraromania.ro) desfăşoară proiectul strategic Modele de bună 
practică în domeniul incluziunii sociale. Proiectul este co-finanţat prin Fondul Social European şi se desfăşoară 
la nivel naţional în perioada 2010-2013. Centrele de implementare ale proiectului sunt: Bucureşti, Arad, Cluj-Napoca, 
Iaşi, Oradea, Odorheiu Secuiesc, Sibiu şi Timişoara. 
 
Obiectivul general al proiectului se referă la dezvoltarea economiei sociale în România ca instrument de 
promovare a incluziunii sociale şi a cetăţeniei active. Dintre activităţile proiectului, menţionăm: activităţi de analiză 
şi cercetare, formare în domeniul economiei sociale, activităţi de promovare a networking-ului social, dezvoltarea de 
proiecte pilot, lansarea a 8 proiecte/iniţiative pilot în domeniul economiei sociale. Ariile de interes pe care le 
promovează Asociaţia CRIES în cadrul acestui proiect se referă la: întreprinderi sociale de inserţie, comerţ 
echitabil, comerţ solidar, finanţare etică şi microfinanţare socială, consum responsabil. 
 
În prezent, pregătim organizarea unei conferinţe de prezentare a proiectului şi a diferitelor instrumente de lucru 
elaborate, conform programului ataşat. Totodată, participanţii vor avea posibilitatea de a obţine mai multe informaţii 
privind participarea în grupul local de lucru.  
 
Având în vedere aria dumneavoastră de acţiune şi interesul pentru activităţi în domeniul economiei sociale, avem 
deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la această întâlnire. Conferinţa este organizată la Sibiu  în data de 21 
Iulie 2011, orele 11-13 la sediul Asociației de prietenie „Ille et Vilaine”, str. Konrad Haas, nr. 14. 
 
Pentru confirmarea participării şi pentru a obţine mai multe informaţii despre proiect, vă rugăm să ne scrieţi la adresa 
olimpia.onita@cries.ro, persoană de contact Olimpia Oniţă, asistent de proiect sau să ne contactaţi la unul din 
numerele de telefon: 0356 422 405, 0728 235 155. 
 
Data: 13.07.2011 
 
Cu respect, 
Mihaela VEŢAN 
Preşedinte Asociaţia CRIES – Centrul de Resurse pentru Iniţative Etice şi Solidare 

 


