Investeşte în oameni!
TÂRGUL NAŢIONAL DE ECONOMIE SOCIALĂ
12-14 octombrie 2011, Piaţa George Enescu, Bucureşti
Ghidul expozantului
În urma transmiterii formularului de înscriere la târg, organizaţia dumneavoastră a fost
selectată să participe ca expozant la acest eveniment. Găsiţi în cele ce urmează condiţiile în
care veţi participa la târg.
1. Locaţia şi datele evenimentului
Târgul se desfăşoară în Piaţa George Enescu, Bucureşti.

Programul de vizitare a târgului este următorul:
Miercuri, 12 octombrie 2011
Joi, 13 octombrie 2011
Vineri, 14 octombrie

10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
10:00 - 14:00

2. Cazare şi mese
Organizatorul târgului (ABplus Events) asigură cazarea şi mesele pentru maxim două
persoane din partea fiecărui expozant (ale căror nume au fost trecute în formularul de
înscriere). Cazarea (care include mic dejun şi cină) începe marţi, 11 octombrie şi se încheie
vineri, 14 octombrie 2011, după cum urmează:
Marţi, 12 aprilie 2011
Miercuri, 13 aprilie 2011
Joi, 14 aprilie 2011
Vineri, 15 aprilie

Cazare şi cină (check-in nu mai devreme de ora 12:00)
Cazare, mic dejun şi cină
Cazare, mic dejun şi cină
Mic dejun (check-out nu mai târziu de ora 12:00)

Proiectul „Economia socială – model inovator pentru promovarea incluziunii active a
persoanelor defavorizate”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, este implementat de
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Compartimentul de Incluziune Socială,
în parteneriat cu ENSIE – Reţeaua europeană de întreprinderi de inserţie socială (Belgia),
Bernard Brunhes International (Franţa), Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă, Integra România - Oradea, Direcţia Generală de 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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Mesele de prânz pentru reprezentanţii organizaţiilor expozante sunt oferite gratuit la locaţia
târgului sub formă de catering.
Organizatorul târgului va contacta fiecare organizaţie expozantă până vineri, 3 octombrie
2011, pentru a confirma numărul de camere şi locaţia cazării. Expozanţii vor sosi la
Bucureşti în data de 11 octombrie 2011 şi se vor prezenta la Rin Grand Hotel în intervalul
orar 12:00 - 20:00 pentru preluarea tichetelor de cazare.
3. Locaţie Rin Grand Hotel şi mijloace de transport
Rin Grand Hotel este situat pe str. Vitan - Bârzeşti, nr. 7D, Bucureşti.

Mijloace de transport pe traseul Gara de Nord - Hotel Rin Grand

METROREX
Staţia de Metrou "Gara de
Nord" până la Staţia de
Metrou "Nicolae
Grigorescu" după care
RATB nr. 102 pînă la
Staţia RATB "Rin Grand"
RATB
RATB Nr. 123 pînă la
Staţia RATB "Drumul între
Vii" (Magazinul REAL),
după care RATB Nr. 102
pînă la staţia "Rin Grand"
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4. Decontarea transportului
Organizatorul târgului va deconta cheltuielile de transport ale expozanţilor pe baza
formularului de decont (anexat spre informare; va fi distribuit expozanţilor în urma sosirii la
Bucureşti), după cum urmează:
Bilete de tren (clasa a II-a)
Bonuri de combustibil auto (suma decontată se calculează pe baza formulei [distanţa de
referinţă între localităţi1] x [consum mediu 7,5 / 100] x [media preţului pe litru de benzină
şi preţului pe litru de motorină], chiar dacă valoarea cumulată a bonurilor fiscale de
combustibil predate este mai mare; decontul se face per autoturism şi NU per persoană)
Bilete de avion (pentru distanţe unde este mai economic decât călătoria cu trenul)
Nu se decontează bonuri de taxi.
Documente justificative obligatorii:
ordin de deplasare (delegaţie) semnat şi ştampilat de instituţia care deleagă
persoana - în original;
pentru transportul cu mijloacele de transport auto:
o foaie de parcurs completată – în original;
o bon fiscal justificativ ştampilat.
pentru transportul cu trenul:
o bilet tren – dus în original;
o bilet tren – întors – se va trimite ulterior prin poştă la adresa organizatorului.
pentru transportul cu avionul:
o bilet avion – în copie;
o confirmare electronică a plăţii - în copie.
Formularul de decont va fi completat şi predat reprezentanţilor ABplus Events împreună cu
documentele justificative pentru călătoria de venire marţi, 11 octombrie 2011, în intervalul
orar 12:00 - 20:00.
Documentele justificative pentru călătoria de întoarcere (bilete de tren sau avion, bonuri de
benzină) se vor trimite prin poştă către ABplus Events (Iaşi 700382, str. Ungheni nr. 2, în
atenţia doamnei Ilona Iordache) până în data de 28 octombrie 2011.
În cazul în care nu se va putea deconta pe loc în numerar costul călătoriei de venire, toate
plăţile se vor face, pe baza formularului de decont semnat, în termen de 10 zile lucrătoare
de la primirea tuturor documentelor necesare, în contul bancar indicat în formularul de
decont. Vor fi luate în considerare numai formularele de decont predate organizatorului
înainte de încheierea târgului.
Decontarea transportului se va face numai pentru expozanţii care semnează listele de
prezenţă.
5. Standul expoziţional
Amenajarea standurilor se va realiza în data de 12 octombrie 2011, în intervalul orar 07:00 –
09:00. Demontarea standurilor va avea loc în data de 14 octombrie 2011, în intervalul 14:00
– 18:00.

1

Se consideră distanţă de referinţă cea mai scurtă rută între două localităţi indicată de
www.viamichelin.com.
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Standurile care vor fi puse la dispoziţie de către organizatorul târgului respectă următoarele
specificaţii tehnice:

Pentru standuri cu produse alimentare se pot pune la dispoziţia expozanţilor vitrine
frigorifice.
Standurile vor fi puse gratuit la dispoziţia expozanţilor în urma însuşirii în totalitate şi
semnării de către aceştia a prevederilor Adeziunii Contract de Participare la Târg (anexată
spre completare şi semnare). Adeziunea Contract semnată va fi trimisă până cel târziu luni,
3 octombrie 2011 către ABplus Events (email ilona.iordache@abplus.ro, fax 0232 217 791,
în atenţia doamnei Ilona Iordache).
În afara orelor de vizitare a târgului (10:00 - 19:00 în zilele de 12 şi 13 octombrie 2011,
10:00 - 13:00 în 14 octombrie 2011), spaţiul expoziţional este sigilat şi asigurat cu agenţi de
pază. Depozitarea produselor expuse la târg în afara orelor de vizitare a acestuia poate fi
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asigurată de către organizatorul târgului, care va asigura un spaţiu securizat, special
amenajat.
Expozanţii pot solicita depozitarea produselor din standuri în acest spaţiu cu condiţia
ambalării exponatelor în cutii sigilate.
Datele de contact ale organizatorilor
Din partea proiectului „Economia socială – Maria-Victoria Cristache
Model inovator pentru promovarea incluziunii Bernard Brunhes International
active a persoanelor defavorizate”:
targ@economiesociala.info
Mobil 0722 391 376
Din partea organizatorului târgului:
Ilona Iordache
ABplus Events
ilona.iordache@abplus.ro
Mobil 0746 122 756
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