Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ”Investeste in oameni!”

Horezu, 23 aprilie 2012
Asociatia “DEPRESIUNEA HOREZU” – participant la organizarea Targului Popular
“Izvorul Tamaduirii” 20-21 aprilie 2012

Asociatia “Depresiunea Horezu”, organizatie intercomunitara care reuneste cinci
localitati din Nord-Vestul judetului Valcea ( orasul Horezu si comunele Costesti, Maldaresti,
Vaideeni si Slatioara) a participat in calitate de co-organizator alaturi de Primaria orasului
Horezu la organizarea manifestarii Targului Popular “Izvorul Tamaduirii”, editia a VIII-a,
desfasurat la Horezu, la portile Manastirii Hurez - Monument UNESCO.
Aceasta implicare a Asociatiei “Depresiunea Horezu” la organizarea evenimentului a
fost realizata in cadrul proiectului “I-DEALIS Incluziune si Dezvoltare Economica in zonele
Alpine ( montane si sub-montane) din Romania prin Intreprinderi Sociale” cu numarul de
identificare al contractului:POSDRU/84/6.1/S/56527, proiect realizat in cadrul Programului
Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 6
“Promovarea incluziunii sociale” , Domeniul major de interventie 6.1 “Dezvoltarea
Economiei Sociale”.
Targul, desfasurat pe platoul de la intrarea in ctitoria Brancoveanului – Manastirea
Hurezi, din satul Romanii de Jos s-a bucurat de un program generos cu muzica si dans
popular romanesc, muzica si dans pentru tineret, paradă a costumelor populare, intreceri de
indemanare artistica, ateliere interactive pentru vizitatori. Targul a reunit peste 40 de mesteri
consacrati care au prezentat publicului produse traditionale: ceramica, tesaturi, cioplituri in
lemn, covoare oltenesti, pictura religioasa, fructe, miere si derivate naturale ale acestora,
branzeturi si preparate traditionale din carne de oaie, capra, porc, vita etc. La manifestare au
participat reprezentanti ai autoritatilor publice locale din localitatile Bran, Nadlac, Almasu
Mare, Albac, Baile Govora, alaturi de mesteri si artisti populari din aceste zone.
Evenimentul a fost onorat de peste 800 vizitatori, care s-au bucurat de aceasta
sarbatoare intr-o atmosfera de primavara autentica horezeana.
Pentru informatii suplimentare, consultati www.horezuonline.ro/adh/. Persoana de
contact din cadrul Asociatiei Depresiunea Horezu: Dl. Dugulan Adrian - Coordonator
PR/Comunicare in cadrul proiectului, tel.-fax 0250-861305, email: adhorezu@yahoo.com.

