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COMUNICAT DE PRESĂ - post-eveniment 

Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC- filiala Arad, în calitate de beneficiar, 
împreună cu partenerii Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC, Asociaţia 
Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare, Aproximar- Cooperativa de Solidariedade 
Social, CRL, au organizat vineri 14.11.2014 ora 13:00, conferinţa de lansare a proiectului „ ECONOMIA 
SOCIALĂ - instrument de creştere a calităţii vieţii”, proiect cofinanţat 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”. 

Evenimentul, care s-a desfăşurat la sediul primăriei din comuna Turţ, jud. Satu Mare, a avut drept obiectiv  
prezentarea generală a proiectului pornind de la conceptul de economie socială, continuând cu identificarea 
Grupului Ţintă şi a Structurilor de Economie Socială ce urmează a fi implementate. Proiectul s-a lansat în 
prezenţa a peste 100 de persoane, între care reprezentanţi ai autorităţilor judeţene şi locale: prefectul 
Eugeniu Avram, preşedintele Consiliului Judeţean Adrian Ştef, vicepreşedintele Mircea Govor, primarul 
comunei Turţ - Ioan Ciupac, preşedintele ASSOC Florian Sălăjeanu, manager proiect Kristina Cucu, 
preşedintele ASSOC- filiala Arad- Edita Iuhasz şi alţi invitaţi.  

Impactul a fost unul pozitiv, cei prezenţi apreciind şi susţinând scopul proiectului, care urmăreşte furnizarea 
serviciilor de calitate în rândul comunităţii, servicii sociale şi de ocupare, specializate pe nevoile grupurilor 
vulnerabile. Prezent la eveniment, Nicolae Bura a punctat faptul că, acest proiect este şi o lecţie de economie 
socială care poate fi practicată pe viitor la o scară mai largă. 

Persoană de contact:  
Georgeta IUGA – Expert informare și publicitate, Tel.0745.478.822  
Pentru informaţii oficiale despre programul de finanţare accesați site-ul AMPOSDRU  
http://www.fseromania.ro/index.php 
 


