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EECCOONN  SSOOCC  

EEXXPPOO  

IInnvviittaaţţiiee  
Pentru că avem convingerea că economia socială reprezintă o abordare modernă 

a protecţiei sociale şi o soluţie eficientă pentru dezvoltarea comunitară, vă invităm să 

fiţi alături de noi la cea de-a treia ediție a “ZILELOR CLUJENE ALE ECONOMIEI 

SOCIALE”, organizate în perioada 23-27 mai 2016 în Cluj-Napoca. 

În cadrul acestora se va desfășura și Târgul de produse şi servicii ale 

entităţilor de economie socială ECONSOCEXPO, ediția a III-a. Acesta va fi 

organizat în perioada 23-24 mai 2016 la Cluj-Napoca.  

Participarea la “Zilele Clujene ale Economiei Sociale” vă oferă 

oportunitatatea de promovare a organizației/ fundației pentru un plus de 

vizibilitate binemeritat.  

 

 

                    FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ -  UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA 

      MASTER: ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI  ECONOMIE SOCIALĂ (  ASES ) 
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DETALII ORGANIZATORICE 

Locaţie de desfăşurare Parcul Central – Cluj-Napoca, Centrul de Cultură Urbană, Platforma Casino,  

Interval orar 23 mai 2016:  11.00 – 20.00; 24 mai 2016: 11.00 – 20.00 

Facilităţi oferite  Posibilitatea de a vă promova organizaţia, de a vă face cunoscut specificul  şi particularităţile activităţii 

pe care o desfăşuraţi, de a creşte vizibilitatea produselor şi serviciilor pe care le furnizaţi; 

 Oportunitatea de a cunoaşte alte entităţi de economie socială, în contextul acestui eveniment care ia 

forma unui schimb de experienţă în domeniu; 

 Şansa de a stabili relaţii de cooperare şi parteneriate cu alte organizaţii din domeniu ori din alte 

sectoare de activitate; 

 Ocazia de a contribui la promovarea economiei sociale, ca şi activitate generatoare de bunăstare socială; 

 Posibilitatea de a lua parte la toate evenimentele care se desfăşoară în cadrul manifestării Zilele Clujene 

ale Economiei Sociale, ed. a III-a. 

Condiţii minimale 

de participare 

 Să desfăşoare activităţi concrete de economie socială sau asimilabile; 

 Să pregătească un stand de prezentare al organizaţiei, astfel încât să surprindă specificul activităţii 

desfăşurate din perspectiva economiei sociale, într-o formă care să respecte valorile şi drepturile 

umane; 

 Să prezinte produsele şi/sau serviciile de economie socială pe care le furnizează. 

 Să trimită la adresa de e-mail: i_duca@yahoo.com, până la data de 18 mai 2016, viziunea organizației, 

serviciile oferite și un scurt rezumat al activității recente a acesteia (maxim 1 pagina). Subiectul               

e-mailului va respecta următorul tipar: Nume organizație_Județ_Persoană de contact. 

 

Participarea este gratuită. 

Vă rugăm să confirmați participarea până în 10 mai 2016 
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PARTENERI ORGANIZATORI 

 

 

PERSOANE DE CONTACT 

Roxana Iordache 

Masterand Asistență Socială și Economie Socială, UBB 

Tel: 0756/ 421. 708. 

E-mail: oxana_ro@yahoo.com 

 

                Vă  așteptăm la 

Florina Demian 

Masterand Asistență Socială și Economie Socială, UBB 

Tel: 0741/ 427.733. 

E-mail: demian.florina@yahoo.com  
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