Domnului Daniel Șandru
Conf. Univ.dr. Universitatea ,,Petre Andrei’’ Iași
București, 20 iunie 2013

Stimate domnule Daniel Șandru,
Institutul pentru Progres Social și Friedrich-Ebert-Stiftung au onoarea să vă invite în
calitate de vorbitor la conferința ,,Soluții alternative la austeritate. Un alt fel de model
de dezvoltare economică și socială’’, care va avea loc în ziua de 27 iunie 2013, între
orele 11:00-14:00, la Salonul de activități din cadrul Institutului Cervantes din
București (Bd. Elisabeta, nr.38).
În cadrul evenimentului se va prezenta studiul “Soluții alternative la austeritate - un
alt fel de model de dezvoltare economică și socială’’, realizat în colaborare cu o serie
de experți în economie și studii sociale, și concluziile primului Barometru Social,
realizat de IRES după metodologia Policy Network.
Efectele și implicațiile politicilor austerității din ultimii cinci ani ar trebui, atât în
România, cât și în restul Europei, să constituie principalul subiect de interogație
pentru factorii de decizie ai sectorului public sau privat, pentru politicieni sau pentru
cei angrenați în administrație. Criza economică și financiară, diversele atitudini
adoptate la nivel guvernamental, în zona Euro sau la periferia acesteia, au demonstrat
că atitudinile politice și economice inflexibile sunt adesea rupte de viața reală și de
provocările cu care se confruntă astăzi societățile.
Acesta este cadrul general al apariției Institutului pentru Progres Social. Perspectiva
de la care plecăm este că, după depășirea crizei, nici în Europa, nici în România
modelul de societate nu poate rămâne neschimbat. Trebuie regândite rolurile pe care
le joacă mediul de afaceri, funcțiile sistemul financiar, locul pe care îl ocupă industria,
inovația sau creativitatea, fără a neglija interconexiunile dintre aceste elemente. Noul
contract social între stat și cetățeni, între piață și societate, va avea nevoie de
articularea unui set de valori puternice pentru a menţine cuceririle politice,
economice și sociale ale spațiului european.
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Institutul pentru Progres Social, în parteneriat cu Friedrich-Ebert-Stiftung, a stabilit o
platformă de colaborare cu Social Europe Journal și își propune să dezbată teme de
societate, naționale și europene, din perspectiva societății civile cu sensibilități
progresiste. Propunerile de politici publice, analizele și contribuțiile IPS vor fi
destinate, cu prioritate, factorului politic și decizional, în speță, Partidului Social
Democrat și actualului guvern dintr-o perspectivă de stânga.
Pentru confirmarea participării dumneavoastră și pentru oricare alte detalii, vă stau
la dispoziție nr. de tel 0786-043-077 și e-mailul marilena.nicula@gmail.com,
persoană de contact Marilena Nicula.

Cu încredere,

Mircea Geoană
Președinte Board IPS

Sergiu Mișcoiu
Director executiv IPS
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