
 

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 organizează 
 

TÂRGUL DE ECONOMIE SOCIALĂ 
 

care va avea loc în zilele de  
12 - 14 octombrie 2011, în Piaţa George Enescu din Bucureşti. 

 
 
Evenimentul constă în expoziţie cu standuri pentru 50 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. 
 
Găsiţi vă rog în anexă mai multe informaţii practice despre târg, precum şi formularul de 
înscriere. Dacă doriţi ca organizaţia dumneavoastră să beneficieze de unul dintre cele 50 de 
standuri puse la dispoziţie gratuit pe parcursul celor trei zile ale evenimentului, vă rugăm să 
ne transmiteţi formularul de înscriere completat până cel târziu joi, 29 septembrie 2011, la 
adresa de email targ@economiesociala.info. 
 
 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa persoanei de contact  
Maria-Victoria CRISTACHE, e-mail targ@economiesociala.info; tel. 0722 391 376. 
 

 
 
 

 
 

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, 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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