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INVITAŢIE 

TÂRGUL LOCURILOR DE MUNCĂ 
 

Asociația Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC – Filiala Arad în parteneriat cu 
Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC, Asociaţia 
Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare şi Aproximar, 
Cooperativa de Solidariedade Social, CRL are deosebita plăcere, de a vă invita, să 
participati la TÂRGUL LOCURILOR DE MUNCA, organizat în cadrul proiectului strategic 
„Economia socială – instrument de creştere a calităţii vieţii”, cofinanţat din Fondul Social 
European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 
2013. 
 
Acţiunea este susţinută de către AJOFM şi va avea loc VINERI, 15 MAi 2015, începând 
cu orele 13:00, în incinta primăriei din comuna Turţ, str. P-ţa Eroilor, nr.18. 
Târgul Locurilor de Muncă, împreună cu toate celelalte activităţi derulate în cadrul 

proiectului, este creșterea capacității de ocupare/ incluziune și furnizarea de măsuri 

inovatoare pentru 700 de persoane din grupul vulnerabil, identificate în regiunile Nord-

Vest, Centru, Vest. 

 

Deoarece considerăm că, în această perioadă, marcată de efectele crizei economice, 
este nevoie de multă implicare, coeziune si coerenţă în acţiune, din partea tuturor 
factorilor responsabili din sfera economico-socio-instituţională, vă invităm să luaţi parte la 
evenimentul propus şi aşteptăm cu mare interes răspunsul dumneavoastră privind 
participarea cu o ofertă de locuri de muncă disponibile, drept pentru care, vă rugăm sa ne 
contactati, la nr. de tel. 0745478822, e-mail : gafiuc@yahoo.com, cel târziu până la data 
de 14. 05.2015. 
Persoane de contact : D-na POPOVICI Cristina – Expert organizare evenimente 
                                    D-na IUGA Georgeta – Expert informare şi publicitate. 
 
În speranţa că ne veti onora cu prezenţa dumneavoastră şi veţi contribui la reuşita acestei 
acţiuni, vă mulţumim şi vă rugăm să primiţi, asigurarea distinsei noastre consideraţii. 
 
Cu deosebită stimă, 
Manager proiect,  
CUCU Kristina 
 
  
 


