
 

 

 

Informații generale privind activitatea Asociației CRIES: 

 

Asociația Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare – CRIES este o 

organizație neguvernamentală, înființată în Timișoara în anul 2009. Scopul organizației 

CRIES îl constituie dezvoltarea unei economii responsabile şi a unei societăţi echitabile 

din punct de vedere social, prin promovarea co-responsabilităţii sociale şi a unor roluri 

sociale active pentru toţi membrii societăţii, inclusiv pentru diferitele categorii 

marginalizate social. 

 

Principalele activități dezvoltate de către Asociaţia CRIES se referă la: 

a) promovarea în România a economiei sociale şi solidare: implicare în activități 

de formare pentru specialiști, coaching social în vederea dezvoltării unor 

proiecte inovative, organizarea unor schimburi de experiență internaționale, 

realizarea unor filme de promovare a economiei sociale, etc 

(http://www.modele.cries.ro/). Asociația CRIES este membru fondator al Rețelei 

Internaționale pentru Economie Socială și Solidară - RIEPESS Europe; 

b) sprijinirea micii agriculturi ţărăneşti prin dezvoltarea și promovarea în 

România a parteneriatelor de solidaritate ASAT 

(https://www.facebook.com/AsociatiaASAT, www.asatromania.ro) ; 

c) promovarea consumului responsabil și a comerțului echitabil (http://comert-

echitabil-romania.ro/); 

d) promovarea cetățeniei active precum și susținerea în România a procesului de 

construire a teritoriilor de coresponsabilitate, în colaborare cu Consiliul 

Europei și Rețeaua Internațională a Teritoriilor de Coresponsabilitate 

(www.dialogsocial.cries.ro). 

 

 

2. Poziții de internship disponibile pentru activitatea din Timișoara: 

 

4 poziții de internship pentru promovarea parteneriatelor de solidaritate ASAT (mai 

multe informații despre parteneriatele ASAT pot fi consultate la www.asatromania.ro) .  

 

Principalele responsabilități ale internului constă în: 

 colectarea și selectarea de informații de interes general din domeniul agricol și al 

securității alimentare în vederea actualizării paginii de internet și realizării unor 

materiale mai ample de informare pentru consumatori; 

 participarea, alături de membri ai parteneriatelor ASAT din Timișoara, la 

activități de planificare și organizare a distribuțiilor ASAT; 

 organizarea, alături de membri ai parteneriatelor ASAT din Timișoara, a unor 

activități cu caracter educativ privind importanța unei agriculturi naturale de 

proximitate. 
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Profilul internului: 

 

 de preferat absolvent de studii superioare cu abilități de analiză și sinteză a 

informațiilor; 

 abilități de comunicare și relaționare cu persoane ce provin din medii diverse; 

 interes pentru promovarea agriculturii susținute de comunitate; 

 constituie un avantaj deținerea de cunoștințe din domeniul agriculturii ecologice; 

 constituie un avantaj cunoașterea unei limbi de circulație internațională. 

 

Dacă vrei să integrezi echipa noastră, trimite-ne CV-ul tău însoţit de o scrisoare de 

intenţie de max. 250 de cuvinte pe adresa internshipiada@militiaspirituala.ro până pe 

5 martie și noi te vom contacta. 
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