
 
 

 

 
 

 
 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
 
 
Asociația CRIES-Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare este partener în proiectul 
Be part of CSA!, co-finanțat prin Programul Erasmus+, implementat în perioada 2014-2016.  
 
În cadrul proiectului se urmărește dezvoltarea unui program internațional de training privind 
agricultura susținută de comunitate și modele funcționale la nivel european . Programul de 
training este dezvoltat în cadrul unei echipe internaționale de lucru, fiind implicați consum-actori 
și producători din România, Cehia, Franța și Ungaria. 
 
Programul de training este compus din patru module diferite, adresate persoanelor interesate de 
inițierea și gestionarea parteneriatelor ASAT. Programul de formare va fi organizat în anul 2015 și 
2016, în diferite orașe din România. 
 
Primul modul al programului de formare se va organiza la Sibiu, în data de 10 octombrie 2015, 
intervalul orar 10.00-16.00. Locația de desfășurare a evenimentului este strada Str. Konrad Haas, 
nr. 14 (sediul asociației Ille et Vilaine) 
 
Modulul 1, Ce este agricultura susținută de comunitate? se adresează consumatorilor și 
producătorilor interesați de inițierea unui parteneriat de tip ASAT. Principalele informații care vor 
fi abordate în cadrul primului modul sunt: 

 agricultura intensivă versus agricultura organică; 

 dezvoltarea agriculturii susținute de comunitate la nivel internațional și european: 
premize generale; 

 parteneriatele de solidaritate ASAT versus scheme de distribuție alimentară; 

 avantaje și dezavantaje de a participa la parteneriatele de solidaritate ASAT pentru 
consumatori și producători. 

 
Persoanele interesate de a participa la training sunt rugate să completeze formularul de 
înregistrare și să îl trimită până joi, 08 octombrie 2015, orele 16.00 la adresa de email 
mihaela.vetan@cries.ro. Cursul se adresează cu precădere persoanelor din județele Sibiu și 
Brașov, interesate de inițierea unui parteneriat ASAT în anul 2016. Pentru persoanele care nu 
sunt din Sibiu se vor acoperi costurile de transport. 
 
Mai multe informații despre training pot fi obținute la numărul de telefon 0771-231.409, 
persoană de contact Briciu Adrian. 
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