
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European  
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

 
 
Investeşte în oameni! 

 
În contextul proiectului  
„Economia socială -  

model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate”,  
cofinanţat de Fondul Social European  

prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 
 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale are deosebita plăcere să vă invite la 
 

TÂRGUL DE ECONOMIE SOCIALĂ 
 

care va avea loc în zilele de 13 - 15 aprilie 2011, la Casa Tineretului din Timişoara. 
 
Evenimentul constă în expoziţie cu standuri pentru 40 de întreprinderi româneşti de 
economie socială, cooperative, instituţii de micro-finanţare, furnizori de servicii sociale şi 
altele, organizaţii active în producţia şi distribuţia de bunuri, cu şi fără componente de 
incluziune socială, în scopul promovării acestora. 
 
Accesul publicului la târg va fi gratuit. Se vor acoperi costurile de transport, cazare, mic 
dejun şi cină pentru expozanţi pe toată durata târgului din bugetul proiectului. Se vor asigura 
mesele de prânz pentru expozanţi sub formă de catering la locaţia târgului, costurile fiind 
acoperite integral din bugetul proiectului.  
 
Programul târgului şi Ghidul participantului la târg pot fi găsite pe pagina 
www.economiesociala.info.  
 
Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră până la data de 31 martie 2011 
(inclusiv) la următoarele date de contact: 
 
Persoana de contact: Maria-Victoria CRISTACHE, e-mail targ@economiesociala.info; tel. 
021  315 20 95 / 315 30 95 şi 0785 810 147, fax 021 314 69 37 şi 021 315 31 05 
 

 
SECRETAR DE STAT 

 
Nicolae IVĂŞCHESCU 

 
 
 

 
 

Evenimentul se desfăşoară în cadrul proiectului „Economia socială – Model inovator pentru promovarea 
incluziunii active a persoanelor defavorizate”, cofinanţat prin Fondul Social European (Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane) şi implementat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin 
Compartimentul de Incluziune Socială, în parteneriat cu European Network for Social Integration Enterprises, 
Bernard Brunhes International, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Integra România - Oradea, 
Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului - Sector 1 Bucureşti, Direcţia de Asistenţă 
Socială Comunitară Timişoara şi Primăria Piatra Neamţ, în perioada noiembrie 2008 – octombrie 2011. 
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