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Titlu proiect: Inovare in ocupare pentru femei- voci pentru comunitate! (IOF) 

Contract: POSDRU/144/6.3/S/130795 

 
 

 

COMUNICAT DE PRESĂ  

eveniment în cadrul CAMPANIEI NATIONALE de cunoaștere și promovare a oportunităților de 

dezvoltare a carierei pentru ocupația ”Interpret în limbaj mimico-gestual” 

 

 

Arad, 12.03.2015 

Universitatea ”Vasile Goldiș” 

 

ASSOC, în parteneriat cu organizațiile: Asociația Communicațion for Community – C4C, Fundația 

Light Into Europe Romania, Fundația Light Into Europe Marea Britanie și BPI Management 

Consulting Romania desfășoară, în perioada mai 2014 - octombrie 2015 proiectul ”Inovare în 

ocupare pentru femei – voci pentru comunitate! (IOF)” ID 130795 

 
Proiectul răspunde nevoii ca personalul școlilor frecventate de copiii surzi, familiile acestora, 

personalul serviciilor juridice, medicale, sociale și educative să poată sprijini copilul sau persoana 

surdă în comunicare și integrare socială.  

 

Pentru a respecta drepturile fundamentale ale persoanelor surde, ei trebuie să poată utiliza în 

contexul educației și la locul de muncă limbajul care li se potrivește. Pentru comunitățile de 

surzi, utilizarea limbajului mimico-gestual este una dintre cele mai importante valori.  

 

Limbajele semnelor constituie un aspect important al diversității lingvistice și în Europa. Bazate 

pe gesturi, ele sunt la fel de bogate, din punct de vedere gramatical, sintactic, lexical și 

structural, ca și limbile vorbite. Pentru pregătirea interpreților în limbaj mimico-gestual este 

nevoie, în România, de reglementarea cadrului legal pentru formare și specializare în acest 

domeniu, astfel proiectul: 

 

 Contribuie la profesionalizarea acestui domeniu, prin revizuirea standardului ocupațional 

și înscrierea ocupației în Nomenclatorul calificărilor; 

 Contribuie la facilitarea comunicării persoanelor surde, prin formarea a 800 de femei în 

ocupația ”interpret în limbaj mimico-gestual”; 

 Militează pentru respectarea dreptului persoanelor surde de a primi sprijin în comunicare, 

din partea unor persoane pregătite în acest sens. 

 

În perioada februarie-aprilie 2015 se desfășoară o campanie națională pentru promovarea 

acestei ocupații, prin prezentări în Universități, afișarea informațiilor în instituții publice și acțiuni 

stradale.  

 

În data de 12.03.15 are loc în Universitatea Vasile Goldiș din Arad o prezentare a acestor 

informații studenților Facultății de Științe ale Educației. 

 

Persoana de contact: Kristina Cucu, tel: 0742 156232 

 

 


