
  

 

Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritară  6 "Promovarea incluziunii sociale" 

Domeniul major de intervenţie 6.1  „Dezvoltarea economiei sociale”  

Titlul proiectului: "Diversitate în economia socială” 

Contract POSDRU /168/6.1/S/146189 

COMUNICAT DE PRESĂ 
CONFERINȚĂ 

 
LANSARE PROIECT „DIVERSITATE ÎN ECONOMIA SOCIALĂ” 

POSDRU/168/6.1/S/146189 
 
Baia Mare, Data: 27.11.2014 
 
„Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC”, în calitate de Lider de 
Parteneriat, anunță lansarea proiectului POSDRU/168/6.1/S/146189 „Diversitate în economia 
socială”.  
 
CONFERINȚA DE LANSARE a proiectului în Baia Mare va avea loc în data de 27.11.2014, ora 
17:00, în locația: Restaurant Social & Catering ASSOC, Str. Unirii, nr. 28. 
 
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, 
Domeniul major de intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”. 
 

Grupul tinta caruia ne adresam in mod direct este format din 100 persoane cu dizabilitati, 200 
femei in situatii de risc, 100 familii care au mai mult de 2 copii, 100 familii monoparentale, 200 
asistenti personali. Prin acest proiect vom facilita accesul pe piata muncii formale sau din 
economia sociala pentru persoanele din grupul tinta, vom furniza masuri active de ocupare care 
vor creste sau consolida cunostintele si competentele grupului tinta din cadrul proiectului. De 
asemenea, vom contribui la dezvoltarea comunităților in care proiectul se va implementa prin 
infiintarea a 11 structuri de economie sociala (SES) si crearea a 44 locuri de munca. 
 
Prin acest proiect vom promova economia sociala la nivelul regiunilor Bucuresti-Ilfov, Vest, Nord-
Vest, Nord-Est ca instrument flexibil și sustenabil pentru dezvoltarea economico-socială a 
resurselor umane și crearea de locuri de muncă. 
 
Partenerii implicaţi în derularea proiectului sunt:  
Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare 
Municipiul Sighetu Marmației 
Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, Portugalia 
 
Pentru mai multe informatii despre proiect:  
Carmen MORARU – Manager proiect, Tel. 0752.231.402 
 
Persoana de contact: 
Arpad CIORBA – Secretar – tel: 0755.155.645 
 
Pentru informaţii oficiale despre programul de finanţare accesați site-ul AMPOSDRU 
http://www.fseromania.ro/index.php  

http://www.fseromania.ro/index.php

