
 

 
 

„Investeşte în oameni!” 
Economia sociala- O noua provocare in insertia pe piata muncii a detinutilor – Proiect cofinanţat din Fondul Social 

European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, 

  

Stimată doamnă/ Stimate domn, 

 

 

CENTRUL ROMÂN PENTRU EDUCAŢIE ŞI DEZVOLTARE UMANĂ – C.R.E.D. are plăcerea să  

vă  invite în data de 08.02.2011, la Hotel INTERNATIONAL (fost hotel TINY), (Str. Căuzasi nr. 27, 

Sector 3, tel. 021 3237261), Sala Belvedere, între orele 9:00 – 14.30,  la masa rotundă cu titlul 

“Economie Socială între incluziune, responsabilitate corportatistă şi antreprenoriat social” 

Evenimentul este realizat în cadrul Proiectului cu titlul Economia Socială - O nouă provocare in inseţia 

pe piaţa muncii a deţinuţilor, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013. Proiectul se derulează în perioada iulie 2010- iulie 2013 şi vizează dezvoltarea 

mecanismelor şi instrumentelor de economie socială în vederea creşterii şanselor de inserţie pe piaţa muncii 

pentru persoanele private de libertate. 

În cadrul mesei rotunde se vor evidenţia modele de succes privind  responsabilitatea socială corporatistă 

care pot asigura un nivel ridicat de transferabilitate de la o regiune la alta, de la un grup de beneficiari la 

altul, de la sectorul de afaceri către cel neguvernamental, prin creearea de noi întreprinderi sociale. 

Agenda mesei rotunde va cuprinde prezentări ale experienţei si expertizei atât a sectorului de afaceri cât 

si a celui nonguvernamental privind importanţa programelor de incluziune socială şi a responabilităţiii 

sociale corportatiste pentru categoriile cele mai defavorizate pentru a putea să diseminăm aceste modele de 

bună practică către alte zone geografice şi în beneficiul unor categorii sociale de beneficiari “mai speciale”, 

cum ar fi tinerii delincvenţi sau deţinuţi. 

În speranţa că veţi răspunde afirmativ invitaţiei noastre, vă rugăm să confirmaţi participarea 

dumneavoastră ori a unei persoane desemnate, până luni 31 ianuarie 2011, la adresa de mail – 

office@cred.org.ro, corina.atanasiu@gmail.com, sau la fax 021 336 52 45.  

 

Cu deosebită consideraţie, 

Corina Atanasiu  

Coordonator CERES 

Centrul de Resurse pentru Economie Socială  

CRED 

www.economiesociala.net 

Eugen Lucan 

Expert Economie Sociala CERES 

Centrul de Resurse pentru Economie Socială  

CRED 

www.economiesociala.net 
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