
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 
Bucureşti, 02 noiembrie 2010 

 

Copii? Părinţi? Viitori părinţi? 

Târgul PARENT INFO îşi deschide porţile pentru voi vineri, 05 noiembrie 2010 
 

 

Asociaţia Telefonul Copilului împreună cu Revista “Trusa pentru Părinţi”, în calitate de organizator şi 

Asociaţia Medicilor de Familie, in calitate de partener vă invită la Sala Dalles din Bucureşti, la Târgul 

PARENT INFO – Târgul părinţilor responsabili www.parentinfo.ro. PARENT INFO are loc în perioada 05 

- 07 noiembrie 2010, este un târg specializat şi se adresează viitorilor şi actualilor părinţi, interesaţi de 

sănătatea şi dezvoltarea copiilor lor. Evenimentul începe vineri, 05 noiembrie 2010, orele 12.00. 

 

    “Copilul este un univers pe care părinţii ajung să îl exploreze din ce în ce mai puţin astăzi. Într-o 

perioadă în care grija zilei de mâine a devenit cea mai importantă preocupare a părinţilor, asistăm tot mai mult 

la îndepărtarea acestora de propriii copii. Este o realitate pe care o aflăm zi de zi la telefonul copilului, 116 111, 

acolo unde interacţionăm cu copii, dar şi cu părinţi. La PARENT INFO, însă, ne bucurăm de încă o oportunitate 

de a putea aduce împreună copii şi părinţi, îndeplinind astfel cea mai mare dorinţă a celor mici, exprimată 

consultanţilor Asociaţiei Telefonul Copilului”, a declarat Cătălina Florea, Director Executiv, Asociaţia 

Telefonul Copilului. 

 

    “Ideea târgului PARENT INFO a venit din dorinţa de a le facilita părinţilor şi specialiştilor care 

pot sprijini familia în diferite situaţii, o întâlnire cât mai eficientă, confortabilă şi, în acelaşi timp, benefică. Este 

ştiut că părinţii au puţin timp la dispoziţie pentru a-l petrece cu copiii şi târgul oferă alternative în acest sens. Le 

vom descoperi împreună timp de trei zile”, a declarat Nicoleta Albert, Director, Revista Trusa pentru Părinţi. 

 

    “Asociaţia Medicilor de Familie (AMF) se alătură campaniei care doreşte să responsabilizeze 

părinţii. În calitate de medici, dar şi de părinţi, credem că o atitudine responsabilă, o bună cunoaştere a 

deprinderilor corecte, o înţelegere adecvată a etapelor de creştere şi o participare activă la educaţia copiilor sunt 

date foarte importante pe care trebuie să le ştim şi să avem capacitatea de a le împărtăşi celor care au nevoie de 

ele, ca pe nişte ingrediente esenţiale din trusa fiecărui părinte responsabil”, a declarat Dr. Sandra Adalgiza 

Alexiu, Medic primar Medicina Familiei şi Secretar AMF. 

 

    Târgul PARENT INFO îşi propune să fie o campanie de informare şi educare a părinţilor într-un 

cadru informal. Printre cei care vor veni în sprijinul părinţilor, în ceea ce priveşte orice tip de probleme 

întâmpinate în creşterea şi educarea copiilor, se numără pediatri, psihologi, nutriţionişti, dar şi alte categorii de 

specialişti. De asemenea, vor fi prezenţi reprezentanţi ai cluburilor şi centrelor de limbi străine, şcolilor şi 

grădiniţelor care pot expune părinţilor metode moderne de educaţie, reprezentanţi ai companiilor care 

comercializeaza produse bio pentru copii, reprezentanţi ai companiilor care oferă planuri financiare pentru 

copii. Pentru viitori părinti, târgul invită specialişti din domenii precum planning familial, fertilizare in vitro, 

recoltarea celulelor stem. 
 

    Vă confruntaţi cu adolescenţa copilului dumneavoastră? Aveţi dificultăţi în comunicarea cu 

copiii? Vizitaţi PARENT INFO şi veţi găsi răspuns la orice întrebare în ceea ce priveşte o bună dezvoltare a 

copilului Dumneavoastră. 

  

Mai mult decât atât, o serie de sesiuni interactive susţinute de specialiştii familiei vă aşteaptă pentru 

a găsi împreună soluţiile la problemele cu care vă confruntaţi, în calitate de actuali sau viitori părinţi. Pe  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

perioada târgului, copiii se vor bucura de activităţi recreative, distractive şi relaxante: concursuri şi tombole, 

spaţii de joacă, ateliere de creativitate. PARENT INFO îi invită atât pe copii cât şi pe părinţi să intre în lumea 

poveştilor alături de actori care întruchipează personaje precum Abdul, negustorul arab coborât tocmai din 

“O mie şi una de nopţi” sau Păcală pus pe glume şi năzdrăvănii.  

 

Una dintre marile surprize ale târgului este însă dedicată celor mici, care vor avea totodată 

posibilitatea de a-l întâlni pe Bogdan Ionescu, creatorul “Palatului de hârtie”, la doar 12 ani profesor de 

origami şi câştigător în cadrul competiţiei Gala Societăţii Civile. 

 

116 111 este linia europeană de asistenţă pentru copii, gestionată în România de Asociaţia Telefonul 

Copilului şi Romtelecom. Apelul către 116 111 este oferit gratuit de Romtelecom şi Cosmote. 

 

............................................................................................................................. 

 

Asociaţia Telefonul Copilului   www.telefonulcopilului.ro  

Asociaţia Telefonul Copilului este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, activă în domeniul protecţiei 

drepturilor copilului. 7 zile din 7, între orele 08.00-20.00, Asociaţia Telefonul Copilului raspunde apelurilor 

copiilor şi părinţilor la 116 111. Un număr total de 1.529.165 de apeluri a fost înregistrat de Asociaţia 

Telefonul Copilului în perioada 21 noiembrie 2001 – 31 octombrie 2010, iar 29.246 de cazuri au necesitat 

intervenţia instituţiilor abilitate. 

 

Pentru informaţii detaliate legate de Asociaţia Telefonul Copilului şi activitatea acesteia, vă rugăm să ne 

contactaţi la numerele de telefon: 021 413 00 11 / 0740 111 468, adresa de e-mail 

telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro  

 

 

Trusa Pentru Părinţi   www.trusapentruparinti.ro  

Revista Trusa Pentru Părinţi oferă informaţii de ultimă oră despre educaţie, sănătate şi distracţie în familie. 

Publicatia se distribuie în şcoli şi grădiniţe, dar şi sub formă de abonament. Revista Trusa Pentru Părinţi este, 

de asemenea, organizator al Târgului ofertelor extraşcolare http://www.trusapentruparinti.ro/calendar-

evenimente/targul-ofertelor-extrascolare-ajunge-si-la-cluj.html.  

 

Pentru informaţii detaliate legate de Revista Trusa Pentru Părinţi vă rugăm să ne contactati la numărul de 

telefon 0720.206.636, persoana de contact Elena Tache, Coordonator Proiect “PARENT INFO”sau la adresa 

de email elena@trusapentruparinti.ro.  

 

 

Asociaţia Medicilor de Familie   www.amf-b.ro  

Asociaţia Medicilor de Familie îşi propune să desfăşoare activităţi de interes comunitar, nepatrimonial privind 

dezvoltarea şi afirmarea specialităţii “Medicina de Familie”, dar şi reprezentarea, susţinerea şi protejarea 

intereselor membrilor săi în toate sferele de activitate şi prin toate mijloacele permise de lege. 

 

Pentru informaţii detaliate legate de Asociaţia Medicilor de Familie vă rugăm să ne contactaţi la numărul de 

telefon 0723.277.053, persoana de contact Dr. Sandra Adalgiza Alexiu sau la adresa de email 

sandra.alexiu@amf-b.ro. 
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