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COMUNICAT DE PRESĂ  

 
Continuă selecția pentru locurile de muncă 

destinate persoanelor cu dizabilități 
 
 

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC continuă selecția pentru ocuparea 
celor 10 posturi de operator producție ambalaje destinate persoanelor cu dizabilități. 
 
Prima Întreprindere de Economie Socială – Primii Angajați  
 
Până în acest moment au fost angajate 7 persoane, 6 operatori producție ambalaje și un coordonator, cu 
dizabilități senzoriale, psihice, somatice și fizice. 
 
„ ASSOC este o oportunitate de a primi o a doua șanșă. [ ...] Omul cu dizabilități e o persoană importantă 
în ASSOC.”, Ciprian C. - 23 ani, absolvent al Școlii Profesionale Speciale (Baia Mare). 
 
„Este primul loc unde am avut curaj să merg la un interviu, unde nu mi s-au tăiat aripile din prima și mi s-a 
oferit șansa să lucrez pentru a-mi întreține astfel familia și a mă simți folositoare fără teama de a-mi pierde 
ajutorul din partea statului de care voi beneficia în continuare”, Cristina V., 35 ani, primul loc de muncă la 
un an după o operație de extirpare a glandei tiroide. 
 
 
Beneficiile angajării: 
-       Venit salarial și drepturi aferente contractului individual de muncă; 
-       Formare profesională și consiliere pe parcursul perioadei de angajare; 
-       Dreptul de a primi în continuare indemnizația lunară corespunătoare gradului de handicap în care  
        ești încadrat (acordată de către stat); 
-      Creșterea nivelului de independență socială. 
 
Persoanele interesate ne pot contacta la sediul ASSOC din Bd.Unirii nr.28, Baia Mare, Maramureș sau  
telefonic la 0748.883.966. 
 
Activitate derulată în cadrul proiectului "Servicii sociale integrate și formare vocațională pentru persoane 
cu dizabilități", proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 
 
 
Persoana de contact: 
Raluca CETĂȚEAN 
Expert formator 
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC  
Telefon: 0748.883.966 
Fax: 0262-222.226 
e-mail: assoc@assoc.ro 
www.assoc.ro  


