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08.30-09.00: Înregistrarea participanţilor 
 
9.00-10.45: Deschiderea conferinţei (sesiune plenară), Aula Magna  

Mihaela Veţan, Preşedinte Asociaţia CRIES-Centrul de Resurse pentru Inițative Etice şi Solidare; 
Ralph Böhlke, Preşedinte Platforma Europeană IRIS; 
Călin Rus, Director Institutul Intercultural Timişoara; 
Francesco Aloisio, Preşedinte Asociaţia Serviciul APEL; 
Adrian Ban, Președinte Asociaţia Integra România; 
Florica Cherecheș, Deputat, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; 
Dorel Covaci, Deputat, Comisia de Muncă și Protecție socială; 
Anca Munteanu, Director Programul de masterat în domeniul economiei sociale, Universitatea de Vest Timișoara; 
Ștefan Buzărnescu, Director Școala Doctorală Filosofie și Sociologie, Universitatea de Vest Timișoara. 

 
10.45-13.30: Ateliere de lucru sincrone 
 
Atelierul 1: Rolul parteneriatelor de solidaritate ASAT în combaterea sărăciei și creșterea accesului la 
produse alimentare de calitate 

Explicitarea modelului ASAT și a mecanismelor de promovare a incluziunii sociale (creșterea calității 
vieții pentru familiile producătorilor susținuți prin parteneriatele ASAT, creșterea securității sociale); 
Evoluţia parteneriatelor ASAT în România și creșterea accesului la o alimentație de calitate; 
Roluri ale producătorilor şi consumáctorilor în consolidarea și dezvoltarea parteneriatelor de 
solidaritate ASAT – dezvoltarea unui model de implicare cetățenească; 
Perspective viitoare de dezvoltare în România a parteneriatelor de solidaritate ASAT – lansarea Rețelei 
Naționale a promotorilor ASAT. 

 
Invitați principali:  

Jocelyn Parot, secretar general al Rețelei URGENCI – Rețeaua Internațională a Agriculturii Susținute de 
Comunitate; 
Densie Vuillon, producător și inițiator al parteneriatelor de solidaritate AMAP în Franța; 
Producători și consum'actori implicați în parteneriatele ASAT la nivel național; 
Promotori ASAT. 

 



 
Atelierul 2: Întreprinderile comunitare, întreprinderile sociale şi întreprinderile de inserţie socială  

Fructele Tradițiilor Noastre, întreprindere comunitară de procesare a fructelor: prezentarea 
modelului de dezvoltare economică susținut de această inițiativă, principii de funcționare a 
întreprinderii comunitare, schimbări aduse în comunitate - István Már, Fundația Civitas, Odorheiu 
Secuiesc; 
Prezentarea unui model de întreprindere socială dezvoltată de către o organizaţie 
neguvernamentală, Zoltán Cristian Bereczki, Manager de dezvoltare a întreprinderii, NESsT România 
(TBC);  
Prezentarea unui model de întreprinderi de inserţie socială dezvoltate în sprijinul integrării 
profesionale a persoanelor dezavantajate, Aurelie Duprés, ENSIE (Reţeaua Europeană a 
Întreprinderilor Sociale de Inserţie). 

 
 
Atelierul 3: Educația non-formală pentru dezvoltarea unor practici de consum responsabil 

Programe de promovare a consumului responsabil, Dr. Zoltán Hajdu, Coordonator general, Focus Eco 
Center; 
Prezentarea proiectului pilot Tinerii - cetățeni activi pentru un consum responsabil, Dana Micșa, 
Asociația CRIES; 
Prezentarea proiectului TraditiON – proiect de dezvoltare a unor jocuri board și de cărți legate de 
teme precum hrană, sustenabilitate, stereotipuri, incluziune,etc - Carmen Radu, Start Focus (TBC); 
Prezentarea proiectelor de promovare a consumului responsabil în liceul Béla Bartók. 
 
Perspective de colaborare între organizații interesate de dezvoltarea unor proiecte comune de 
promovare a consumului responsabil prin metode non-formale de educație. 

 
Atelierul 4: Instrumente financiare pentru organizații neguvernamentale și afaceri sociale. Potenţial de 
dezvoltare în România 

Contribuția finanțării etice la dezvoltarea organizaților neguvernamentale și a afacerilor sociale în 
Europa, Ralph Böhlke, Președinte Platforma Europeană IRIS; 
Are nevoie sectorul neguvernamental din România de instrumente financiare adaptate?, Lorena 
Stoica, expert dezvoltare comunitară, Asociația Integra România; 
Oferte de microfinanțare existente pe piața din România, prezentare realizată de Teodora Chifor, 
ROMCOM (TBC). 

 
Atelierul 5: Resurse locale, naţionale şi internaţionale care pot susţine dezvoltarea economiei sociale  

Inventar al principalelor tipuri de cercetări şi studii care s-au realizat în România privind economia 
socială – Simona Stănescu,  Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV), Academia Română ; 
Inventar al centrelor de resurse pentru promovarea economiei sociale din România, prezentare 
realizată de Georgiana Păun, Asociația CRIES; 
Prezentarea programului de masterat în domeniul economiei sociale dezvoltat de Facultatea de 
Sociologie și Psihologie, UVT, Asis.univ.dr.Marius Vasiluță, Facultatea de Sociologie și Psihologie;  
Rolul rețelelor de economie socială și solidară în dezvoltarea unui model economic alternativ, Pol 
Vidal, Secretar general al Rețelei RIPESS Europa – Rețeaua Intercontinentală de promovare a  
Economiei Sociale și Solidare. 

 
13.30-15.30: Pauză de prânz  
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15.30-17.00: Contribuţii ale economiei sociale şi solidare în reducerea inegalităţilor socio-economice, 
crearea de locuri de muncă locale, dezvoltarea incluziunii sociale a persoanelor defavorizate şi 
democratizarea economiei (sesiune plenară), Aula Magna 
 

15.30-15.50: Rolul comerţului echitabil şi al solidarităţii internaţionale în reducerea inegalităţilor 
NORD-SUD, Giorgio DalFiume, preşedinte WFTO Europa; 
15.50-16.10: Întreprinderi sociale sau despre actori economici care contribuie la rezvolvarea unor 
probleme sociale şi crearea de locuri de muncă locale, Allan Bussard, Integra Slovacia; 
16.10-16.30: Întreprinderile sociale de inserţie – actori ai economiei sociale care contribuie la creşterea 
ocupării şi a dezvoltării profesionale a persoanelor defavorizate, Aurélie Duprés, ENSIE - Reţeaua 
Europeană a Întreprinderilor Sociale de Inserţie; 
16.30-16.50: Rolul organizaţiilor de economie socială în democratizarea economiei, Pia Valota, Secretar 
general al Rețelei europene ASECO. 

 
 
14.00-17.00: Conferinţa Tineri cercetători în ştiinţe sociale, organizată de către Şcoala Doctorală în 
domeniile Filosofiei şi Sociologiei din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara 
 
17.00-17.45: Închiderea conferinței (sesiune plenară) 
 
 
20.00: Cina  


