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                                                                   Baia Mare, 04 aprilie 2011 
 
 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

10 locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități 
 
 

Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC anunţă 
înființarea primei întreprinderi de economie socială din Maramureș, regiunea 
Nord-Vest, în cadrul proiectului “Servicii sociale integrate şi formare vocaţională 
pentru persoane cu dizabilităţi”.  
 
Scopul proiectului este creşterea accesului pe piaţa muncii pentru persoanele 
cu dizabilităţi, în contextul  în care în România doar  5,8% mic dintre persoanele 
cu handicap au un loc de muncă. 
 
Întreprinderea va asigura 10 locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități și 
va avea ca profil producția de ambalaje din hârtie și carton; sunt disponibile 10 
posturi de operatori producție ambalaje. 
Identificarea, selecția și recrutarea personalului se desfășoară sub deviza 
„Căutăm Abilități – Oferim Dezvoltare”, cu alte cuvinte ceea ce este de interes 
pentru a obține un loc de muncă în cadrul acestei întreprinderi, nu este 
dizabilitatea pe care cineva o are, ci abilitățile de care dă dovadă, potențialul și 
dorința sa de dezvoltare și integrare pe piața muncii. 
Pentru mai multe detalii despre oportunitățile de angajare și pașii de urmat ne 
puteți contacta personal la sediul Asociației ASSOC din Bd. Unirii nr.28, Baia 
Mare, telefonic la nr.: 0745.805.711, sau pe e-mail: assoc@assoc.ro; iar în 
perioada 08-09 aprilie 2011 la standul ASSOC din cadrul Targului de Cariere 
Baia Mare. 
 
În paralel se vor desfășura și activități de consiliere pentru persoane cu 
dizabilități în vederea facilitării accesului pe piața muncii. 

mailto:assoc@assoc.ro


 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

Investeşte în oameni! 
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 6.2. ”Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” 
Titlul proiectului: Servicii sociale integrate şi formare vocaţională pentru persoane cu diazbilităţi 
Contract nr. POSDRU / 96 / 6.2 / S / 54702 

ID 54702 

 
O a doua întreprindere de economie socială este creată în paralel în cadrul 
proiectului de către partenerul național Asociația Phoenix-Speranța din Mediaș, 
în cadrul căreia se vor desfășura activități de producție și ambalare săpun și 
producție carton și pânză. 
 
Proiectul ”Servicii sociale integrate şi formare vocaţională pentru persoane cu 
dizabilităţi” este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 
6 ”Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2. 
”Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.  
 
Proiectul se derulează în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale, compania de consultanţă ”Adapt-Ability” din Olanda, și Asociaţia 
“Phoenix-Speranţa” din Mediaş. 
 
 
Persoana de contact:  
Manager Proiect, 
Zsolt SZENTGYÖRGYI 
 
Telefon: 0748-883962 / 0726-260638 
Fax: 0262-222.226 
e-mail: zsolt.szentgyorgyi@assoc.ro 
www.assoc.ro  
 
 
 


