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„Jazz la înălțime”, concertul de luni 15 decembrie, ora 17.30, de la Teatrul Municipal 
din Baia Mare este organizat de asociaţia ASSOC. Titlul spectacolului, adresat 
comunităţii şi persoanelor cu dizabilităţi este inspirat de prima parte a 
evenimentului: alpiniștii Claudiu Miu și Cosmin Andron ne vor împărtăși 
experiențele lor dincolo de limite, reușind să treacă peste anumite dizabilități fizice 
insurmontabile, la prima vedere. Avem siguranţa că, pentru cauza persoanelor cu 
dizabilități, publicul băimărean va fi la înălțime.  
 
Evenimentul este realizat prin proiectul ”ACCES pentru toți - Accesul persoanelor cu 
dizabilități la ocupare si servicii”, fiind 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. 
  
Artistul Harry Tavitian declară următoarele:”Mă bucur că prietenii de la ASSOC îmi 
prilejuiesc o nouă întâlnire cu publicul din Baia Mare, în prag de Crăciun, mai ales 
cu un astfel de scop. Împreună cu profesioniștii implicați în proiectul ACCES 
pentru toți - Accesul persoanelor cu dizabilități la ocupare si servicii” vrem să 
facem o  bucurie persoanelor cu dizabilități care vor fi invitate să participe la 
concert și să atragem atenția comunității că orice persoană are dreptul la o viață 
normală. Datorită faptului că soția mea e asistent social, încă din anii ’90 am putut să 
cunosc îndeaproape persoane cu dizabilități. 
Este a doua oară când vin în Baia Mare la invitația ASSOC, una dintre organizațiile cu 
rezultate deosebite în asistenţa socială din România.  
Profesioniștii de la ASSOC promovează economia socială și de-a lungul anilor au făcut 
eforturi deosebite ca să creeze programe economice pe termen lung care permit 
persoanelor cu dizabilităţi să devină autonome - mai degrabă - decât să depindă de 
serviciile sociale. ” 
 
Harry Tavitian s-a născut în anul 1952 la Constanţa, într-o familie de armeni. A studiat 
pianul clasic de la vârsta de 6 ani. Este absolvent al Academiei de Muzică din 



 
 

 
 

Bucureşti. La 17 ani descoperă blues-ul, atunci când îl ascultă pe Memphis Slim în 
concert la Braşov. În 1974 participă la prima ediţie a Festivalului de Jazz de la Sibiu şi 
cânta în jam-session cu Richard Oschanitzky la patru mâini. Din 1976 se dedică 
exclusiv jazz-ului.   
În 1978, la Constanţa, pune bazele grupului Creativ cu care va câştiga în 1980 premiul I 
pentru debut la Festivalul de Jazz de la Sibiu şi va deveni promotorul jazzului de 
avangardă în România.  
 
Intrarea la eveniment este liberă în limita locurilor disponibile. 
 
Pentru informaţii despre eveniment: 
Raluca Ocean – Expert informare şi publicitate 
Tel. : 0748 883 963 
e-mail: raluca.ocean@assoc.ro 
 

Solicitantul proiectului este: 
Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare 
  

Partenerii 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. 
 


