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Invitație la Conferința națională:                            
 

„Economia Socială în 2015.    
                                         

Proiecte, realizări și perspective” 

 
Hotel Răzvan, Calea Călărași 159, București 
14 - 15 decembrie 2015 

 

 Comuna Cornu Luncii în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu Asociația Institutul 
pentru Parteneriat Social Bucovina (P1), Fundația ECOTOP pentru Cultură și Educație 
Ecologistă Oradea (P2), Asociația KULT-ART (P3) și Die Querdenker Austria (P4) au plăcerea 
de a vă invita la Conferința națională „Economia Socială în 2015. Proiecte, realizări și 
perspective”. Evenimentul aduce în România doi invitaţi speciali din Austria, experţi în 
economie socială: Manuela Mittermayer și Johann Tomislav Zuljevic-Salamon.  

Conferința națională „Economia Socială în 2015. Proiecte, realizări și perspective” are 
loc în zilele de 14 și 15 decembrie, în București, la Hotelul Răzvan şi va fi structurat în sesiuni 
interactive și prezentări despre sectorul economiei sociale din Europa și din România.  

În plus, pe parcursul celor două zile veţi putea participa şi la un Târg de economie 
socială. La târg sunt așteptate să participe întreprinderi sociale din țară, care vor expune și 
vor prezenta o gamă largă de produse și servicii, de la obiecte din sticlă fuzionată, produse 
alimentare naturale și tradiționale și cadouri pentru Crăciun, la mobilier de exterior sau servicii 
de întreținere peisagistică. 

Conferința se adresează tuturor persoanelor, organizațiilor și instituțiilor cu activitate în 
România, reprezentanți ai ONG-urilor, instituțiilor publice, camerelor de comerț, sindicatelor și 
patronatelor.  

Vă așteptăm să dezbatem împreună unele dintre cele mai importante provocări și 
realizări ale economiei sociale din acest an, să cunoaștem antreprenori sociali cu povești de 
succes și să învățăm cum să asigurăm sustenabilitatea unei întreprinderi sociale.  

Vă rugăm să confirmaţi participarea la adresa de e-mail comunicare@asociatiareact.ro, 
sau la telefon 021 315 45 32 și 0732 714 897, Lucia Ionescu – Responsabil Comunicare, 
Asociația React. Este posibilă participarea mai multor persoane de la aceeaşi organizaţie, în 
limita locurilor disponibile.  

Conferința națională „Economia Socială în 2015. Proiecte, realizări și perspective” este 
realizată prin proiectul Social Economy 4 All.  

 
Puteţi consulta agenda evenimentului pe paginile următoare. 

 

 
 

www.socialeconomy4all.ro 
socialeconomy4all@gmail.com 
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Agendă 

Conferința națională:  

Economia Socială în 2015 

Proiecte, realizări și perspective 

 

ZIUA I (luni, 14 decembrie) 

10:30 – 11:00 Înregistrare şi welcome coffee 

11:00 – 11:30 Proiectul „Social Economy 4 All”: prezentare și impact (Nicoleta Danieluc, 

Manager proiect)  

11:30 – 12:00 Economia socială – un instrument pentru incluziune și încadrare pe piața muncii. 

Modelul austriac (Johann Tomislav Zuljevic-Salamon, Specialist Economie Socială, Austria) 

12:00 – 12:30 Măsuri de încurajare a economiei sociale în Austria (Manuela Mittermayer, 

Formator specialist economie socială) 

12:30 – 13:00 Ucenicia: legislație și oportunități în România și UE (Petru Vasile Gafiuc, Secretar 

general Social Firms Europe – CEFEC) 

13:00 – 14:00 Socializare şi servire prânz  

14:00 – 16:00 Sesiuni interactive 

Tematică 1: Provocări și soluții în înființarea întreprinderilor de economie socială (forme juridice, 

domenii de activitate, locație etc.) 

Tematică 2: Soluții pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii 

Tematică 3: Cum asiguri succesul unei întreprinderi sociale 

16.00 – 16.30 Pauză de cafea  

16.30 – 17.00 Concluzii ziua I. Sesiune de întrebări și răspunsuri 
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ZIUA II (marți, 15 decembrie) 

 

09:30 – 10:00 Înregistrare şi welcome coffee 

10:00 – 10:30 Angajabilitatea persoanelor cu dizabilități și economia socială ca o alternativă 

(Mihaela Ungureanu, Președinte Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, 

Ministerul Muncii)  

10:30 – 11:00 Politici și bune practici în domeniul ocupării (Gabi Mihaela Comănescu, 

Coordonator program de integrare în muncă a persoanelor cu dizabilități, Fundația Motivation) 

11:00 – 11:30 Economia socială: soluție pentru dezvoltarea comunitară (Adrian Rista, Expert 

economie socială) 

11:30 – 12:00 Povești de succes din cadrul proiectului. Prezentare S.E.S.-uri (structuri de 

economie socială 

12:00 – 13:00 Modele de bune practici. Exemple de dezvoltare comunitară prin economie 

socială (Anca Ștefan, Președinte Asociația React și Alexandru Stoian, Expert în cadrul 

proiectului „Economie socială pentru o viață mai bună”) 

13:00 – 14:00 Socializare şi servire prânz  

14:00 – 15:00 Happening teatral (Alexandru Nagy, actor și regizor) 

15:00 – 16:00 Concluzii ziua II. Sesiune de întrebări și răspunsuri 

Moderatori eveniment: 

Andreea Rotaru, Manager comunicare în cadrul Asociației React 

Ovidiu Tuduruță, Președinte Youth European Disability Forum 

 

 

 

Proiectul Social Economy 4 All (POSDRU/173/6.1/S/148302) este cofinanțat de Uniunea 

Europeană din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul 

major de intervenție 6.1: „Dezvoltarea economiei sociale“. 


