
 

 
 

„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”, 

25.02.2011 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Economie Socială între incluziune, responsabilitate corportatistă şi antreprenoriat social 

În data de 8 februarie 2011, Centrul Roman pentru Educaţie şi Dezvoltare Umană -CRED va organiza o masă rotundă cu titlul 
“Economie Socială între incluziune, responsabilitate corportatistă şi antreprenoriat social”. Acest eveniment  va avea ca scop 
evidenţierea relaţiei dintre sectorul de afaceri şi cel neguvernamental în contextul promovării unor programe de incluziune destinate 
categoriilor cele mai vulnerabile şi a dezvoltarii economiei sociale în România. 

Masa rotundă este o activitate în cadrul proiectului “Economia Socială - O noua provocare în inserţia pe piaţa muncii a deţinutilor”, 
finanţat prin Fondul Social European - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Obiectivul 
general al proiectului constă în dezvoltarea mecanismelor şi instrumentelor de economie socială în vederea creşterii şanselor de 
inserţie pe piaţa muncii pentru persoanele private de libertate. 

Evenimentul va evidenţia  modele de succes privind  responsabilitatea sociala 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 cuprinde prezentări ale experienţei şi expertizei atât a sectorului de afaceri cât şi a celui 
nonguvernamental privind importanţa programelor de incluziune socială şi a responsabilităţii sociale corporatiste pentru 
categoriile cele mai defavorizate, pentru a putea să diseminăm aceste modele de bună practică spre alte zone geografice şi 
în beneficiul unor categorii sociale “mai speciale” de beneficiari cum ar fi tinerii delincvenţi sau deţinuţi. 

În cadrul evenimentului, va fi lansat site-ul www.economiesociala.net. Portalul este gândit astfel încât exemplele particulare să fie 
evidenţiate prin bune practici, experienţele relevante să fie validate prin cercetari naţionale, internaţionale sau analize comparate 
care sa conducă în final la asumarea de politici responsabile şi coerente care să susţina economia socială ca sector şi includerea ei 
în legislaţia destinată penitenciarelor. 

 
Persoane de contact în cadrul CRED:   

Camelia Tancau – Manager Proiect 
Corina Atanasiu – Coordonator Centrul de Resurse pentru Economia Socială - CERES 
Eugen Lucan – Membru CESE, Expert economie sociala - Centrul de Resurse pentru Economia Socială – CERES 
 

Informații de contact: 

Tel/fax: +40 21 336 52 45 

office@economiesociala.net 

www.economiesociala.net 

www.cred.org.ro 
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