
 

 
 

 

 
COMUNICAT DE PRESĂ  

LANSARE CENTRU DE INCLUZIUNE SOCIALĂ 
„ACCES pentru toți - Accesul persoanelor cu dizabilități la 

ocupare și servicii” 
POSDRU/165/6.2/S/142889  

Bucureşti, Data: 26.11.2014 
 
„Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare”, în 
calitate de Lider de Parteneriat, anunță lansarea CENTRULUI DE INCLUZIUNE 
SOCIALĂ  din cadrul proiectului POSDRU/165/6.2/S/142889 „ACCES pentru toți - 
Accesul persoanelor cu dizabilități la ocupare și servicii”.  
 
 
Evenimentul de lansare a  CENTRULUI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ  în Bucureşti va avea 
loc miercuri, 26 NOIEMBRIE 2014, ora 17.00 la Teatrul Nottara Bucureşti în  Bd. 
Magheru, nr. 20, sector 1. 
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 6.2. „Îmbunătățirea accesului și participării 
grupurilor vulnerabile pe piața muncii”. 
 
 
CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ (CIS), componentă importantă a proiectului, va 
asigura accesul universal la servicii de ocupare, asigurându-ne astfel, că toți solicitanții 
de locuri de muncă cu dizabilităţi primesc oportunități de angajare egale cu cele ale altor 
solicitanți de locuri de muncă. Locaţia Centrului de Incluziune Socială este în strada 
Cobălcescu nr. 49. 
Nu se percep taxe pentru a utiliza acest serviciu, fiind disponibil cinci din șapte zile pe 
săptămână, 8 ore pe zi. 
Prin înfiinţarea acestui CIS în Bucureşti suntem decişi să sporim oportunitățile de 
angajare pentru persoanele cu dizabilităţi. 
  
În afară de obiectivele de ansamblu ne propunem să creăm acele deprinderi de viaţă şi 
abilităţi care să crească şansele de incluziune socială, o abordare care să ducă la 



 

 
 

dezvoltarea personală, stimă de sine, abilităţi de comunicare, muncă în echipă, deprinderi 
necesare pentru angajare, şi competenţe profesionale. 
 
CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ  promovează metodele de accesare a pieţei 
muncii creând o realitate de ocupare viabilă care orientează spre o comunitate incluzivă. 
 
Partenerii implicaţi în desfăşurarea proiectului sunt: 
Filiala București a Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială 
ASSOC 
Filiala Suceava a Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială 
ASSOC 
Filiala Arad a Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială ASSOC 
Administrația Națională a Penitenciarelor;  
Fluxhphera Consultoria de Gestão e Desenvolvimento de Sistemas de InformaçãoLda 
(Global Change) - Portugalia; 
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC. 
 
 
Informaţii despre Centrul de Incluziune Socială: 
Locaţie: Strada Cobălcescu nr. 49 
assocbucuresti@yahoo.com 
 
 
Pentru detalii suplimentare despre proiect: 
Bianca Pricop SĂLĂGEAN – Manager proiect, Tel. 0748.883.961 
Persoană de contact:  
Raluca OCEAN – Responsabil informare și publicitate, Tel. 0748.883.963 

Pentru informaţii oficiale despre programul de finanţare accesați site-ul 
AMPOSDRU http://www.fseromania.ro/index.php 
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