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

Targul Microregiunii Horezu
“PLACEREA DE A TRAI”
29 iunie – 1iulie 2012
Asociatia DEPRESIUNEA HOREZU, organizatie de dezvoltare intercomunitara care
reuneste administratiile publice locale din orasul Horezu si comunele Costesti, Maldaresti,
Slatioara si Vaideeni, aplicant in cadrul proiectului I-DEALIS Incluziune si Dezvoltare Economica
in zonele ALpine (montane si sub-montane) din Romania prin Intreprinderi Sociale, impreuna
cu Primaria orasului Horezu a organizat prima editie a Targului “PLACEREA DE A TRAI”, o
manifestare de anvergura a localitatilor membre care a reunit intr-o prezentare comuna
traditiile, mestesugurile, ocupatiile, hobby-urile, serviciile si produsele, preocuparile privind
dezvoltarea durabila in domeniile economic, social, cultural, turistic si educativ ale comunitatii
din Nord-Vestul judetului Valcea. Targul a deschis punti de legatura intre vechi si nou, intre
traditional si modern, reusind sa defineasca arealul pe care il deserveste intr-o maniera
accesibila si atragatoare.
Evenimentul desfasurat in perioada 29.06. - 01.07.2012 in Centrul administrativ si
comercial al orasului Horezu, a reunit peste 70 de organizatii participante din diverse domenii,
grupate conform urmatoarelor tematici: Mestesuguri si educatie, Timp liber si creatie,
Gastronomie, Casa, gradina si livada, Mediu, Starea de bine, Actiune publica si Intreprinderi
sociale. Targul a avut parte de manifestari bogate de unde nu au lipsit expozitiile de pictura si
fotografie, prezentari de moda, concerte folclorice, concerte de muzica etno si pop, nai si flaut
care au incantat publicul prezent.
In aceeasi perioada s-a desfasurat Seminarul “Rolul economiei sociale in dezvoltarea
durabila a zonelor montane”, cu o participare larga si de prestigiu. Alaturi de partenerii nostri
in proiect au participat reprezentanti ai “Forumului Montan” din Romania, Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Turismului, Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala, Ministerul
Mediului si Padurilor, Federatia Agricultorilor de Munte “Dorna”, Asociatia Altitudine – filiala
Banat, etc., participantii avand posibilitatea sa prezinte initiative legislative, exemple de succes
referitoare la economia sociala, actiune specifica a organizatiilor economiei sociale active in
zonele rurale si de munte (ONG-uri, asociatii de producatori, obsti si composesorate), modele
de actiune din Romania si din alte state europene.
Pentru informatii suplimentare persoana de contact din cadrul Asociatiei Depresiunea
Horezu este Dl. Dugulan Adrian - Coordonator PR/Comunicare in cadrul proiectului, tel.-fax
0250-861305, email: adhorezu@yahoo.com.

