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MISIUNEA noastră este  promovarea asistenţei sociale prin îmbunătăţirea condiţiilor 

de viaţă a persoanelor defavorizate. 

 

 

 
 
 

VIZIUNEA  noastră este să devenim o voce puternică în economia socială, iar 
proiectele iniţiate de noi să schimbe în bine destinele persoanelor din grupurile 

vulnerabile social. 
 
 

 
 

 
 
 

 
Solidaritate, Demnitate, Parteneriat, Respect pentru natură. 

 
 
 

 
 

 
 
 

OBIECTIVE STRATEGICE: 
 Promovarea şi dezvoltarea activităţilor de economie socială; 

 Organizarea unei structuri de servicii sociale viabile, care să vină în întâmpinarea   
      categoriilor aflate în stare de excluziune socială; 

 Promovarea participării publice la procesul decizional privind politica socială; 

 Promovarea atitudinii de respect faţă de natură şi mediul înconjurător. 
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Finanţare: Enfance et Vie şi 

Sănătate  

Parteneri: Protecţia Copilului 

 

 

 
Centru de zi VIAŢA 

 
Deși inițial grupul țintă al Serviciului “Viața” viza copiii 

din asistența maternală și asistenți maternali, 
solicitarile din partea comunității (copiii și 

familii/părinți din comunitate) au crescut tot mai 
mult. 

        

Ȋn prezent grupul țintă al Serviciului include atât copilul cu dizabilități, cât și copilul fără 

dizabilități, care necesită diferite tipuri de intervenție psihologică (de natură 
emoțională, cognitiv - comportamentală, vocațională): 

 

 Copii cu dizabilități începând cu vârsta prescolară; 
 Copii din familii cu risc de părăsire timpurie a școlii; 

 Copii cu părinți cu un nivel socio-cultural scăzut; 
 Copii din familii apartinând unor grupuri cu risc de excluziune socială. 

 

   Activitățile desfășurate în cadrul Serviciului “Viața” sunt: 
 Terapie logopedică; 

 Terapie cognitiv – comportamentală; 
 Stimulare multisenzorială; 
 Educație rațional – emotivă; 

 Consiliere  educațională și vocațională; 
 Susținere școlară; 

 Consiliere parentală; 
 Ateliere de creație – prin activitățile desfășurate se respectă principiul intervenției 

personalizate, oferindu-li–se copiilor posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile și de a 

alege dintr-o paleta largă de ateliere:  
 atelier de arta și meștesuguri (copiii învață să confecționeze diferite obiecte de 

artizanat, din diferite materiale – ață, lemn, textile, etc.); 
 atelier de ceramică (modelare obiecte din lut, ipsos,etc.); 
 atelier de pictură (copiii invata tehnici de desen, tablou etc.). 

 
Parteneriate: 

 cu Grădinița nr.4, Baia Mare – acestea presupun activități copii – copii,                                                                                       
specialiști - specialiști 
               exemple:  “Un zâmbet de vacanță”(activitate comună- ateliere de creaăție-   

                               copiii din Serviciu  “Viața”– copiii din grădiniță); 
                               Consilierea educatoarelorîin cadrul parteneriatului -  “Specialistul,  

                               un prieten de nădejde”; 
                               Elaborarea programei de activități opționale – “Să vorbim corect!” 

 cu DGASPC  

    
Personalul Seviciului “Viața” este implicat în activități de natură a îi asigura o învățare 

și perfecționare continuă: 
 Participare la sesiuni de comunicări științifice 

 Participare la Simpozioane: -“Comunicarea în cariera didactică”( titlul lucrării:   
         ”Comunicarea în Serviciul “Viața”- o provocare sistemică”,29.10.2009) 
 

 
 

Activităţi 
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  - Simpozion Național CDI (04.04.2009, Titlurile lucrărilor:  “Serviciul “Viața”- o 
oportunitate în dezvoltarea cognitivă a   preșcolarului”;    “Copilul și cartea-  Iarna-I 

albă ca zapada” 
 Cursuri de formare : -  “Abordarea terapeutică a elementelor psiho-patologice la 

copiii cu autism, ADHD, tulburări de comportament, dizabilități intelectuale, tulburări de 

atenție, alte nevoi speciale” (04.2010) 
                                      - “Copilul și pierderea”, Institutul pentru Cuplu și Familie,           

Iași (28.29.10.2010) 
 
Atât din chestionarele de evaluare a satisfacției părinților, cât și din feedback-urile din 

partea cadrelor didactice care lucrează cu copiii, reiese faptul că activitățile desfășurate 
în cadrul Serviciului contribuie la: 

 corectarea diferitelor tipuri de tulburări (de limbaj, comportamentale, cognitive, 
afective); 

 evitarea riscului de abandon școlar; 

 creșterea randamentului școlar și a promovabilității; 
 responsabilizarea și implicarea părinților/asistenților maternali în problemele 

copiilor. 
      
Ȋn perioada 01.sept 2009-01.sept.2010 au beneficiat de serviciul “Viața” un număr de 

88 copii, iar odată cu începerea anului școlar, au fost integrați în școală și grădiniță un 

număr de 28 de copii. 
 
Așadar, Serviciul “Viața” are atat scop preventiv (pe toate palierele dezvoltării 

copilului), cât și de intervenție. 
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Finanţare: SPAS Baia Mare 

Perioada:  01.01.2010 – 31.12.2010 

Beneficiari: 30 de persoane adulte cu 

dizabilități, având varsta cuprinsă între 

18-40 ani. 

 
 

 
Centru de zi – Deprinderi și formare abilități de viață 

independentă 
 

  

Obiectivul proiectului este dezvoltarea 
autonomiei personale pentru persoanele 

adulte cu dizabilități, în vederea creșterii 
gradului de incluziune socială. 

 

 
 

Serviciile oferite în cadrul acestui proiect constau în: 
 Activități de terapie ocupațională; activități pentru: dezvoltarea abilităților manuale; 

de autogospodărie; cognitive; de îndemnare și atenție; 

 Consilierea psihologică și socială, atât pentru beneficiari cât și pentru familiile 
acestora; 

 Oferirea de modalități eficiente de petrecere a timpului liber și socializare; 

 Scăderea riscului de instituţionalizare şi consolidarea sprijinului din partea familiei, 

prin participarea la grupuri de suport; 
 Medierea relaţiilor beneficiarului cu ceilalţi actori sociali; 
 Facilitarea interacţiunilor dintre beneficiari; 

 Dezvoltarea deprinderilor scris – citit.  
 

În cadrul Centrului de zi au fost incluse în programe zilnice 30 de persoane cu 
dizabilităţi. Activităţile zilnice au fost atât activităţi de natură artistică: pictură, decupaj, 
înşirat mărgele, cusut, modelaj, cât şi lucrativă: îngrijirea spaţiului verde şi a spaţiului 

de lucru, activităţi pe grupe, şi jocuri de relaxare în sală şi în aer liber. 
Prin muncă zilnică şi multă dedicaţie, atât din partea asistenţilor noştri, cât şi din 

partea persoanelor cu dizabilităţi beneficiari ai Centrului s-au obţinut rezultate 
importante ca dezvoltarea   abilităţilor de rezolvare a unor operaţii matematice simple 
şi complexe; însuşirea abilităţilor scris – citit.  

În activităţile centrului au fos incluse lecturarea de poveşti şi poezii, dezvoltarea culturii 
generale. 

Acceaşi importanţă a fost 
acordată şi activităţilor 
fizice, prin includerea 

beneficiarilor Centrului în 
programe sportive 

săptămânale. 
 

Activităţile din cadrul 

Centrului  au vizat 
susţinerea dezvoltării 

propriilor abilităţi şi 
creşterea nivelului de 
independenţă al 

persoanelor cu dizabilităţi 
beneficiare ale Centrului 

prin: participare la o 
expoziţie în cadrul 

Sărbătorii Castanelor ,  

Activităţi 
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participare la excursii la Ocna Şugatag, Cărbunari, în Parcul Municipal, la Grădina 
Zoologică, orientare în pădure, stabilire listă priorităţi, discuţii libere pe diferite teme, 

efectuare de cumpărături, cu însoţitori, jocuri de rol, preparearea prânzului (bucătăria 
ASSOC). 

 
 
Rezultatele Centrului în anul 2010 pot fi sintetizate astfel: 

  îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru un număr de 30 
de personae cu dizabilităţi; 

 3 beneficiari şi-au dezvoltat capacitatea de 
orientare în timp şi spaţiu, reuşind să parcurgă 
traseul acasă – ASSOC singuri; 

 5 beneficiari au reuşit să ăşi însuşească 
cunoştinţele necesare rezolvării de operaţii 

matematice simple; 
 2 beneficiari şi-au îmbunătăţit capacităţile scris- 

citit; 

 1 beneficiar şi-a dezvoltat abilităţile necesare în 
tâmplărie; 

 5 beneficiari şi-au dezvoltat abilităţile artistice; 
 6 voluntari au fost implicaţi în desfăşurarea 

activităţilor şi atingerea obiectivelor stabilite; 
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 Finanţare: SPAS Baia Mare 

Durata:  01.01.2010 – 01.10.2010 

Beneficiari: 50 de persoane, 

vârstnici şi alte persoane aflate în 

situaţii de risc social  

 

 
 
 

Cantina Socială 
   
 

Cantina socială a fost înfiinţată în anul 1997 şi are 
ca obiectiv îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 

grupurilor defavorizate. 
 

Prin acest demers ASSOC şi-a propus să vină în 

ajutorul persoanelor aflate în situaţii de risc social 
prin asigurarea hranei zilnice . 

 
Pe lângă prepararea şi servirea unei mese zilnice, 
prin Cantina Socială s-au asigurat şi servicii precum: 

 Consilierea psihologiă şi socială, atât pentru beneficiari cât şi pentru familiile  
    acestora;  

 Asistenţă medicală primară; 
 Însoţire / asistare în plata utilităţilor, efectuare de cumpărături; 
 Grupuri de suport şi socializare; 

 Medierea relaţiilor beneficiarului cu ceilalţi actori sociali; 
 Facilitatarea interacţiunilor dintre beneficiari; 

 
Ca urmare a activării serviciului Cantina Socială s-a constatat: o îmbunătăţire a calităţii 
vieţii pentru un numar de 50 de persoane aflate în situaţii de risc  prin asigurarea 

hranei zilnice; 2 beneficiari au fost sprijiniţi în identificarea şi aplicarea pentru un loc de 
muncă; 3 voluntari au fost implicaţi în activităţile serviciului Cantina Socială, 

distribuirea hranei la domiciliul persoanelor ce nu se pot deplasa; asistenţă pentru 
efectuarea de cumpărături (alimente, medicamente) pentru beneficiarii aflaţi în 
imposibilitatea de a realiza independent aceste activităţi. 

 
 

 

Case de tip Familial SEVA și ACASĂ 
 

 
Casele de tip Familial Seva şi Acasă funcţionează din 1999 şi respectiv 2000. În cele două 
case trăiesc 7 copii împreună cu familiile lor. Aceste două case funcţionează cu  sprijinul a 

două organizaţii nonguvernamentale din Franţa, Enfance et Vie şi Sănătatea. 
Toţi copiii  merg la şcoală, Florin, cel mai mare dintre copiii aflaţi în plasament, se 

pregăteşte de bacalaureat, iar cel mai mic este în clasa întâi. Activitatea şcolară, a fost de 
la început și continuă să fie destul de dificilă și necesită sprijin permanent, dar în anul 
trecut rezultatele au fost satisfăcătoare: toţi copii au trecut clasa şi majoritatea au obţinut 

rezultate care ne permit să sperăm că vor continua să înveţe pentru a-şi face un viitor. 
În vara anului trecut, copii împreună cu părinţii au facut o excursie prin ţară, şi şi-au 

petrecut vacanţa la „bunici”. 
 
Programul Alimente 

Acest program a fost definit în urma anchetei sociale realizate de către asociaţia noastră ca 
program de sprijin pentru prevenirea abandonului. 

Prin program se asigură pachete alimentare pentru 12 copii, în fiecare lună sunt distribuite 
24 de pachete cu alimente. 
 

Activităţi 
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Centru de zi pentru copii cu nevoi speciale „LUCHIAN” 

 
Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale a fost înfiinţat în 

anul 2004 la iniţiava Fundaţiei Hope and Homes for Children. 

Funcţionarea Centrului a fost asigurată iniţial prin parteneriatul 

cu DGASPC Maramures ulterior fiind preluat de către Serviciul 
Public de Asistenţă Socială Baia Mare (SPAS). 

 
În 2010, ca urmare a licitaţiei de concesionare, următoarele 

servicii sunt administrate de către ASSOC: 
- Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale “Luchian”, 

care include şi Centrul de zi pentru copii cu autism 

înfiinţat de ASSOC şi finanţat prin parteneriatul cu SPAS 
Baia Mare. 

- Centrul de zi pentru copii preşcolari “22 Decembrie” 
 
Dezvoltarea serviciilor, pe parcursul acestei perioade de 

concesionare, este asigurată prin formarea continuă a 
personalului, îmbunătăţirea metodologiei de evaluare şi 

înregistrarea progreselor copiilor, aplicarea principiilor 
managementului de caz. Obiectivul pe termen lung este 
specializarea ofertei de servicii şi deschiderea centrului “Lucian” 

înspre comunitate, odată cu implicarea voluntarilor şi 
dezvoltarea de parteneriate locale. 

 
Obiectivul Centrului de Zi „Luchian” este de a preveni 
abandonul şi instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe 

timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, abilitare-
reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a 

deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi 
profesională etc. pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, 
consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, 

precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.  
 

Activităţi în cadrul Centrului de Zi : 
 educative (educaţie formală şi nonformală); 
 kinetoterapie; 

 consiliere psihologică; 
 asistenţă socială; 

 
În cadrul Centrului sărbătorim în fiecare an ziua de naştere a 
fiecărui copil beneficiar al centrului, sărbătorim ziua de 1 Iuni; 

se desfaşoară activităţi în aer liber şi specifice altor sărbători 
cum ar fi Halloween (sculptarea dovlecilor, colaje) şi sărbătorile 

de iarnă (împodobirea bradului, primirea colindătorilor). 
 

Colaborări: 
 colaborări cu instituţii publice (licee, şcoli, grădiniţe) prin protocoale de colaborare; 
 informarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la problematica copiiilor cu dizabilităţi 

(pliante, reviste); 

Activităţi 
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 facilitarea integrării sociale şi şcolare prin protocolul de colaborare cu Şcoala pentru 

Copii cu Deficienţe nr. 1 Baia Mare – în 2010 au fost integraţi la această şcoală un 

număr de 15 beneficiari ai centrului.  
 alte colaborări: HHC Romania, Fundaţia “Sacro Cuore”, DGASPC Maramureş, clubul 

pentru copii “Tzontzo”.  

 
 

Centrul de zi pentru copii preşcolari Str. 22 Decembrie Nr.23 
 

Misiunea centrului este de a asigura copiilor din familii aflate în dificultate îngrijire 
complexă pe timpul zilei, prin activităţi de tip educaţional, socializare, pregătire pentru 

înscrierea la şcoală, consiliere, orientare şcolară şi profesională. 
În acest centru pot fi  asistaţi maxim 30 de copii, în prezent centrul fiind ocupat în 
proporţie de 100%. 

 
 Familiile aflate în dificultate se definesc astfel: 

 Familii monoparentale sau în curs de divort; 
 Familii în care există o lipsă de preocupare pentru creşterea şi educarea copiilor; 
 Familii în care sunt cazuri de consum de alcool şi/sau droguri; 

 Familii în care părinţii sunt în căutarea unui loc de muncă; 
 Familii în care nu există venituri stabile; 

 Familii în care există un nivel moral scăzut.  
 
Obiectivele Centrului sunt: 

 Prevenirea abandonului familial; 
 Menţinerea copilului în mijlocul familiei sale naturale; 

 Dezvoltarea unor relaţii armonioase între părinţi şi copii; 
 Dezvoltarea capacităţilor de integrare socială; 
 Creşterea responsabilităţii părinţilor pentru îngrijirea şi educarea propriilor copii; 

 Dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă. 
 

Servicii oferite: 
Pentru copii: 

 Climat favorabil de dezvoltare şi educaţie în cadrul Centrului; 

 Îngrijire pe timpul zilei; 
 Asigurarea a doua mese/zi; 

 Programe de divertisment şi de odihnă. 
 

     Pentru părinţi:  
 Consiliere realizată de către psiholog şi/sau asistent social; 
 Medierea relaţiilor cu alte instituţii; 

 Sprijin şi asistenţă în demersurile pentru întocmirea unor acte; 
 Informarea cu privire la drepturile legale; 

 Informarea curentă referitoare la activităţile şi implicarea copilului în programele 
desfăşurate în Centrul de Zi. 

 

Accesul la Serviciile Centrului: 
 Părinţii se pot adresa direct personalului de la sediul Centrului de Zi; 

 Cazurile pot fi sesizate şi de către : membrii ai familiei lărgite, vecini, alte servicii 
sau instituţii, etc. 

  

Activităţi 



 
13 

 
 

 
 
 

 Accesul copiilor la serviciile oferite se realizează în baza dispoziţiei emise de 
către Primar. 

 
Realizarea obiectivelor propuse este urmarită de către o echipă formată din: 

 Asistent social; 

 Psiholog; 
 Educatori; 

 Asistent medical; 
 Bucătar. 

 

 
Rezultatele Centrului de Zi Pentru Copii Preşcolari str. 22 Decembrie nr. 23 Baia Mare 

în anul 2010 pot fi sintetizate astfel: 
 7 copii au fost înscrişi la şcoală, în clasa I; 
 10 copii au fost transferaţi la grădiniţe/cămine de stat (în regim de asistaţi 

S.P.A.S. şi ASSOC Baia Mare); 
 Toţi copiii înscrişi în Centru au făcut parte dintr-un program educativ 

individualizat, în funcţie de necesităţile fiecăruia  şi au realizat progrese din 
punct de vedere al socializării, dezvoltării limbajului şi vocabularului, 
devoltarea abilităţilor de viaţă independentă, etc. 

 Părinţii copiilor înscrişi în Centru au beneficiat de şedinţe periodice de 
consiliere pe teme de consilierea familiei, orientare şcolară şi profesională, 

prevenirea abuzului şi abandonului familial, etc. 
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ASSOC Unitate Protejată este o întreprindere socială înfiinţată în 2008. 

Venim în sprijinul societăţilor private şi de stat, oferindu-le posibilitatea 

achiziţionării de produse şi servicii, în baza legii 448/2006. 

Pentru a beneficia de prevederile legale, obligaţia plăţilor la fondul privind 
persoanele cu handicap se stinge prin achiziţionarea de bunuri şi/sau 
servicii pentru care ASSOC Unitate Protejată este autorizată ca unitate 

protejată în baza Autorizaţiei nr. 328 din 30.06.2008 a Autorităţii 
Naţionale pentru Persoane cu Handicap. 
 
Avem ca scop angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi.  
Avem creativitate, simt artistic, talent, inventivitate şi respect pentru 

clienţii noştri. Punem accent pe promptitudine şi seriozitate. Capitalul 
nostru cel mai de preţ îl reprezintă oamenii şi respectul pentru lucrul 

bine făcut. 
 
Structura întreprinderii noastre, flexibilitatea, diversitatea produselor şi a 

serviciilor ne-au permis adaptarea continuă la schimbările şi cererile 
pieţei. O gamă largă de articole şi servicii de calitate vă stă la dispoziţie, 

la cele mai bune preţuri. 
 

Cumparând produsele sau serviciile noastre asiguraţi un loc de muncă unei persoane cu 
dizabilităţi. Persoanele cu dizabilităţi pot şi vor să fie parte activă în viaţa societăţii. 
 

Colaborând cu o unitate protejată autorizată, aşa cum este ASSOC Unitate Protejată, 
aveţi posibilitatea: 

 să redirecţionaţi banii pe care îi plătiţi la stat, sub formă de impozit în contul 
fondului pentru persoane cu handicap, pe bunuri sau servicii utile companiei 
dumneavoastră; 

 să sprijiniţi menţinerea pe piaţa muncii a unei persoane cu dizabilităţi şi 
integrarea acesteia în societate. 

 
 În cadrul ASSOC Unitate Protejată funcţionează 
ateliere de : 

  producţie de obiecte artizanale 
  legătorie/arhivare 

  mică tâmplărie 
  pictură / turnat ipsos 
  croitorie 

  întreţinere spaţii verzi / servicii de curăţenie 
  panificaţie şi patiserie 

  distribuţie papetărie 
  tehnoredactare şi multiplicare 
  intermediere şi comerţ 

 
Atelierele ASSOC Unitate Protejată funcţionează pe baze economice, realizând încasări 

din vânzarea produselor şi a serviciilor, în vederea creşterii capacităţii de autofinanţare. 
Fiecare comandă a unui serviciu prestat sau a unui produs realizat în cadrul ASSOC 
Unitate Protejată susine, implicit, locul de muncă al unei persoane cu handicap, fiind nu 

doar o achiziţie profitabilă, ci şi un act de responsabilitate socială. 
Participare la Trâguri şi Expoziţii: Târgul de Expoziţie Unităţi Protejate, Iaşi 2010. 

ASSOC – Unitate Protejată 
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Finanţare: Fondul Social 

European prin POSDRU 

 

Durata: 36 luni: iun 2010 - mai 

2013 

Beneficiar: ASOCIAŢIA 

PROFESIONALĂ 

NEGUVERNAMENTALĂ DE 

ASISTENŢĂ   

SOCIALĂ ASSOC, BAIA MARE 

Parteneri: 1.Asociaţia pentru 

Dezvoltare Comunitară Vâlcea, 

fosta Asociaţia Asistenţilor Sociali 

Profesionişti Vâlcea 

                 2. Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţie a 

Copilului Arad 

                 3. SZOCEG Societate 

de Servicii Sociale şi Sănătate, 

Pecs, Ungaria 

GRUP ŢINTĂ :  

2460 de persoane (rromi, 

persoane cu dizabilităţi, tineri din 

sistemul de protecţie a copilului) / 

820 MM + 820 AR + 820 VL 
 

 

 

“Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale în Regiunile 

Nord Vest, Sud Vest Oltenia si Vest”, proiect cofinanţat din Fondul Social 

European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013. 

Obiectivul proiectului este facilitarea accesului pe 

piaţa muncii a persoanelor vulnerabile din 3 

regiuni: Nord Vest, Sud Vest Oltenia şi Vest. Se 

crează mecanisme pentru implementarea 

conceptului de economie socială destinate integrării 

pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile. 

 

Proiectul a demarat în luna iulie 2010. În luna 
august 2010 au fost organizate conferințe de 

lansare a proiectului în toate cele trei regiuni de 
dezvoltare. 
Conform graficului activităților, în perioada iunie - 

decembrie 2010, partenerii proiectului și-au 
recrutat echipele de implementare, au fost realizate 

achiziții publice necesare implementării activităților 
proiectului, au fost înființate trei centre regionale 
pentru dezvoltarea conceptului de economie 

socială, cu localizare în Baia Mare, Arad și Vâlcea. 
S-a derulat o activitate de analiză a nevoilor de 

formare și calificare profesională a persoanelor din grupurile vulnerabile în peste 60 de 
localități din județele Maramureș, Satu Mare, Arad, Vâlcea și Dolj. 
 

 
“Am un copil minor acasă, am familie și mă ajut. Decât 

să mai comitem și alte infracțiuni, e mai bine pentru 

noi”, a spus Ionel Verban, deținut în Penitenciarul Baia 

Mare. 
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Finanţare: Fondul 

Social European prin 

POSDRU 

 

Durata: 36 luni: oct 

2010 - sept 2013  

Beneficiar: 

ASOCIAŢIA 

PROFESIONALĂ 

NEGUVERNAMENTAL

Ă DE ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ ASSOC, 

BAIA MARE 

Parteneri: 1. 

Bedrijfskundig Buro 

Mink (Adapt-Ability), 

Holland 

2. Autoritatea 

Naţională pentru 

Persoanele cu 

Handicap, Bucureşti 

3. Asociaţia 

PHOENIX-

SPERANŢA, Mediaş, 

jud. Sibiu 
 

GRUP ŢINTĂ:  

Manageri : 20 

Persoane cu 

dizabilităţi : 50 

Personal al 

organizaţiilor 

societăţii civile : 12 

Personal al agenţiilor 

publice/ private care 

furnizează servicii 

sociale şi de ocupare 

a grupurilor 

vulnerabile : 100 
 

 

 

„Servicii sociale integrate şi formare vocaţională pentru 
persoane cu dizabilităţi”, proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

 
 

Obiectivul proiectului este creşterea accesului pe piaţa muncii 

pentru persoanele cu dizabilităţi,  prin crearea unui cadru 
formal fundamentat ştiinţific de EVALUARE, ACTIVARE, 

ACREDITARE şi ACCESIBILIZARE. Proiectul propune elaborarea 
şi implementarea unui model adaptat de evaluare a restantului 
funcţional (capacitatea de muncă) şi facilitarea formării, 

certificării şi angajării pe piaţa muncii pentru persoanele cu 
dizabilităţi (fizice, mentale, neuro-motorii, etc.). 

 
 

În perioada octombrie – decembrie 2010 s-a realizat un studiu 

comparativ al sistemelor de asitenţă socială olandez şi 
romanesc, în vederea identificării de bune practici în domeniul 

evaluării, consilierii şi formării vocaţionale a persoanelor cu 
dizabilităţi. Studiul comparativ va putea fi consultat în format 

electronic pe site-ul nostru în luna martie 2011. 
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“Toate produsele decorative expuse au fost 

lucrate manual de tinerii cu dizabilităţi de 

la centrul nostru. Cumpărând ornamentele 

fabricate de tinerii cu dizabilități susțineți 

independența și dreptul la o viață normală 

al unei persoane cu handicap.”, Florian 

Sălăjeanu, preşedinte ASSOC 

 

 

 
 

„Împreună pentru ei”, proiect cofinanţat de BRD Groupe Société Générale, ce 

constă în crearea unui centru de resurse şi servicii specializate pentru creşterea 

gradului de incluziune socială şi integrare socio-profesională a persoanelor cu 
dizabilităţi. Proiectul se desfasoara in perioada august 2010 – august 2011. 
 

 
Scopul proiectului este evaluarea şi formarea abilităţilor de 

muncă necesare angajării persoanelor cu dizabilităţi. 
   

In cadrul proiectului sunt oferite servicii de informare cu privire 

la climatul de muncă, cursuri de calificare sau recalificare in 
concordanta cu cererea si oferta de pe piata muncii. 

20  persoane cu dizabilitati vor participa pe baza profilelor 
vocationale,  dorintelor si posibilitatilor lor la cursuri. 
De asemenea, sunt asigurate servicii  de asistare pentru găsirea 

unui loc de muncă; terapie ocupaţională; grupuri de suport. 
 

 
 

 
În perioada 17-23 decembrie a fost 
organizată o Expoziţie cu vânzare de 

obiecte fabricate manual în atelierul lui 
Moş Crăciun, din cadrul ASSOC. 

Expoziţia a avut loc în holul sediului băncii 
BRD de pe strada Gheorghe Sincai nr.38 B, 
din Baia Mare. 
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Finanţare: Fundaţia SOROS 

Durata: proiectul este finanţat 

până în 15.04.2010 
 

Grup țintă: persoane cu 

dizabilităţi şi persoane aflate în 

situaţii de risc. 

 

 
 

„Incluziune socială pentru persoane cu dizabilităţi şi persoane 
aflate în situaţii de risc”  

 
Serviciile oferite în cadrul proiectului constau în:  

 Oferirea de informaţii cu privire la climatul de 

muncă; 
 Participarea la cursuri vocaţionale; 

 Sesiuni de discuţii pe teme de motivaţie pentru 
muncă, educaţie şi abilităţi sociale; 

 Asistare pentru găsirea unui loc de muncă; 

 Terapie ocupaţională; 
 Grupuri de suport; 

 Consilierea familiei;  
 

Scopul proiectului a fost evaluarea şi formarea abilităţilor de muncă necesare angajării 
persoanelor cu dizabilităţi şi a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, 
în vederea incadrării pe piaţa forţei de muncă.  

 
REALIZARI IMPORTANTE 

Proiectul a contribuit la schimbarea mentalităţilor unor membri ai comunităţii faţă de 
persoanele cu dizabilităţi. Totodată, a îmbunătăţit imaginea de sine a tinerilor care 
părăsesc sistemul de protecţie a copilului şi a persoanelor aflate în situaţii de risc social. 

S-au abordat dintr-o perspectivă inovativă relaţiile dintre  instituţiile publice şi 
organizaţiile implicate în activităţi de asistare a persoanelor cu dizabilităţi şi a celor 

aflate în situaţii de risc social. 
 
Activităţi desfăşurate cu beneficiarii/grupul ţintă: ateliere de lucru (bucătărie-catering, 

realizarea de obiecte de artizanat şi decoraţiuni interioare, legătorie-arhivare, 
tâmplărie, croitorie, operare PC),  consiliere, terapie ocupaţională- dezvoltarea 

abilităţilor de muncă şi viaţă. Deasemenea, s-au derulat activităţi de selectare, 
evaluare psihologică şi socială a persoanelor ce au beneficiat de formare de abilităţi în 
vederea angajării asistate; activităţi de recuperare şi formare de abilităţi pentru 

integrarea profesională a beneficiarilor proiectului. 
Pentru implementarea acestor activităţi au fost implicate 6 persoane (6 specialişti), 

angajate cu convenţie civilă, din care 4 persoane cu normă întreagă şi 2 persoane cu 
1/4 normă, astfel: 2 asistenţi sociali, 1 consilier pe linie profesională, 1 ergoterapeut, 1 
psiholog, 1 contabil. 

 
În urma implementării,  proiectul s-a  finalizat cu următoarele rezultate:  

 s-au evaluat şi s-au format abilităţile de muncă necesare angajării pentru un  
     număr de 30 persoane;  

 17 persoane au urmat cursuri de formare profesională (calificare/recalificare);  

 15 agenţi economici au fost contactaţi în vederea angajării persoanelor din  
     grupul ţintă;  

 12 beneficiari au fost încadraţi în muncă, dintre care 5 sunt persoane cu  
    dizabilităţi, 3 sunt persoane din sistemul de protecţie a copilului şi 4 sunt  

                  persoane aflate în situaţii de risc social;  

 5 voluntari au fost implicaţi în programele proiectului. 
 44 de beneficiari directi. 

 

Proiecte în derulare 
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Beneficiar : Federaţia ONPHR Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din Romania 

 

Finanţare: Fondul Social European prin POSDRU 

 

Durata: 36 luni: iulie 2010 – iunie 2013 

Parteneri: 1. Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC, Baia Mare 

                  2. CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI – CNPD, GRECIA 

                  3. Fundaţia “Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Formare Profesională”- CREFOP,  

BUCUREŞTI 

                 4. SC EUROLINK CONSULTANŢA SRL, BUCURESTI 
 

Grup țintă:  

Grupuri vulnerabile : 80 

Formatori implicaţi în economia 

socială : 20 

Manageri aiîintreprinderilor 

sociale : 3 

Persoane cu dizabilităţi : 120 

Specialişti implicaţi în economia 

socială: 20 

 

Finanţare: Fondul Social European prin POSDRU 

Durata: 24 luni, MARTIE 2010 – FEBRUARIE 2012 

Beneficiar: ASOCIAŢIA CENTRUL REGIONAL DE INIŢIERE ŞI SERVICII, Sighetu Marmaţiei 

Parteneri:  1. ASSOCIATION MULTIMEDIA EMPLOI, Franţa 

                  2. ASOCIAŢIA TINERI ÎNTREPRINZĂTORI  “CONCORDIA”, Sighetu Marmaţiei 

                  3. ASOCIAŢIA INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE, Bucureşti 

                  4. ASOCIAŢIA FEMEILOR ROME DIN ROMÂNIA, Bucureşti 

                  5. ASOCIAŢIA PENTRU COMUNITATE ŞI FAMILIE 2006,  Constanţa 

                  6. ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALĂ DE ASISTENŢA SOCIALĂ ASSOC, Baia Mare 

 
 

 
 
 

„Reţeaua de economie socială, o premisă pentru integrarea 
persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii”, proiect cofinanţat de Fondul 

Social European prin POSDRU - promovarea incluziunii şi dezvoltarea economiei sociale. 

 

Obiectivul proiectului este promovarea incluziunii 

sociale. Dezvoltarea economiei sociale din cadrul 
POSDRU 2007-2013, promovarea Reţelei de 
Economie Socială sustenabilă prin consolidarea 

cooperativelor şi iniţiativelor active în domeniu în 
vederea dezvoltării mecanismelor şi instrumentelor 

necesare sprijinirii persoanelor cu dizabilităţi prin 
măsuri specifice integrării/ reintegrării pe piaţa 
muncii, marjând pe conceptul “angajare în muncă 

cu salariu”, în loc să opereze ca un “model 
terapeutic” şi că ele vor oferi oportunităţi reale de tranziţie pentru a ajuta oamenii să 

se pregatească şi să intre pe piaţa muncii normale. 
In perioada septembrie-decembrie 2010 s-au realizat analize regionale privind 

ocuparea persoanelor cu dizabilitati, prin sondaj, focus grupuri, analiza institutionala si 
legislativa, iar intre lunile octomrie-decembrie 2010 s-au desfasurat 5 campanii de 
informare si contientizare. 

 
 

„Femei de carieră – de ieri, de azi şi de maine!” proiect cofinanţat de 

Fondul Social European prin POSDRU - crearea unei reţele naţionale-transnaţionale tip 
“Umbrela de sprijin integral” pentru accesul pe piaţa muncii a femeilor de diferite etnii 

şi a celor imigrante.  

 
 

Partener în proiecte 
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Grup țintă:  

Grupuri vulnerabile: 2810 

Experţi mass-media: 20 

Femei: 1644 

Manageri ai autorităţilor publice 

locale şi centrale: 60 

Operatori mass-media: 10 

Personal al autorităţilor publice 

centrale şi locale: 70 

Personal al organizaţiilor societăţii 

civile: 100 

Personal al partenerilor sociali: 

420 

Victime ale traficului de 

persoane: 60 

 

Finanţare: Fondul Social European prin POSDRU 

 

Durata: 33 luni: iunie 2010 – februarie 2013 

 

Beneficiar: ASOCIAŢIA CENTRUL REGIONAL DE INIŢIERE ŞI SERVICII,Sighetu Marmaţiei 

Parteneri : 1. MAISON DE LA PROMOTION SOCIALE, Franţa  

                  2. ASOCIAŢIA TINERI ÎNTREPRINZĂTORI  “CONCORDIA”,  Sighetu Marmaţiei 

                  3. ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALĂ DE ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ ASSOC, Baia Mare  

                 4. ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

MARAMUREŞ 

                 5. AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BRAŞOV 

                 6. AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CONSTANŢA 

                 7. LEARN.org.uk Ltd, UK 
 
Grup țintă:  

Persoane în căutarea unui loc de muncă: 4540 

Persoane inactive: 3500 

Persoane ocupate în agricultura de subzistenţă: 800 

Şomeri: 2010 

Şomeri de lungă durată: 900 

Şomeri tineri: 3000 

Manageri din mediul rural: 490 

Angajaţi din mediul rural: 300 

 

 

 
 

 
 

 

Obiectivul proiectului este crearea unei reţele 
naţionale-transnaţionale tip “Umbrela de sprijin 

integral” pentru accesul pe piaţa muncii a femeilor 
de diferite etnii şi imigrante. 
Proiectul a propune o serie de demersuri pentru a 

informa şi sensibliza participanţii direcţi şi indirecţi 

de pe scena vieţii sociale asupra unor probleme 

deosebit de grave: lipsa posibilităţii materiale, timp, 

probleme de altă natura-de a se integra pe piaţa 

muncii, discriminare – etnie, gen, educaţie- 

hărţuirea sexuală la locul de muncă, violenţa 

domestică asupra femeilor, inegalităţi structurale 

între bărbaţi şi femei- diviziunea tradiţională a 

rolurilor. 

În primul an de implementare s-au realizat studii, cercetări, analize şi activităţi ce au 
vizat creşterea nivelului de educaţie.  

Totodată s-au organizat seminarii în regiunea de implementare, dar şi o Conferinţă 
Internaţională „Economie socială şi solidaritate” . 

 
 

„Educaţia – a doua şansă”  proiect cofinanţat de Fondul Social European prin 

POSDRU - promovarea măsurilor active de ocupare în activităţi non-agricole în mediile 
rurale din 3 regiuni.  

 

Obiectivul general al proiectului 

este promovarea măsurilor active 
de ocupare în activităţi non-

agricole în mediile rurale din 3 
regiuni, prin acţiuni şi măsuri 

inovative şi flexibile în vederea 
îmbunătăţirii calităţii resurselor 
umane şi asigurării sustenabilităţii 

pe termen lung a accesului la 
ocupare. 

Dezvoltarea antreprenoriatului rural. 

Partener în proiecte 
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Finanţare: Fondul Social European prin POSDRU 

 

Durata: 36 luni: iulie 2010 – iunie 2013 

 

Beneficiar: Federaţia ONPHR- ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ A PERSOANELOR CU 

HANDICAP DIN ROMÂNIA, BUCUREŞTI 

Parteneri: 1. Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC, 

Baia Mare 

                       2. CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI – 

CNPD,   GRECIA 

                       3. Fundaţia “Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Formare 

Profesională”- CREFOP,   BUCUREŞTI 

                       4. S.C. EUROLINK CONSULTANTS SRL, BUCUREŞTI 
 

Grup țintă:  

Grupuri vulnerabile : 80 

Formatori implicaţi în economia 

socială : 20 

Manageri ai întreprinderilor sociale : 3 

Persoane cu dizabilităţi : 2200 

Specialişti implicaţi în economia 

socială : 20 

 

 

 

Finanţare: Fondul Social European prin POSDRU 

Durata: 24 luni: Septembrie 2009- August 2011 

Beneficiar: ASOCIAŢIA TINERI ÎNTREPRINZĂTORI  “CONCORDIA”, Sighetu Marmaţiei  

Parteneri:  1. ASSOCIATION MULTIMEDIA EMPLOI, ID 12199, Franţa 

  2. ASOCIAŢIA CENTRUL REGIONAL DE INIŢIERE ŞI SERVICII,  

Sighetu Marmaţiei 

3. ASOCIAŢIA INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE, Bucureşti                               

4. ASOCIAŢIA FEMEILOR ROME DIN ROMÂNIA, Bucureşti 

5. ASOCIAŢIA PENTRU COMUNITATE ŞI FAMILIE 2006, Constanţa                                                                        

6. ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALĂ DE  ASISTENŢĂ SOCIALĂ ASSOC, Baia Mare  
 

 
 

 

 

„RESCUE – Înfiinţarea unei Reţele de Economie Socială destinată 
integrării profesionale a persoanelor cu dizabilităţi, pornind de la 

experienţe şi bune practici în Uniunea Europeană”, proiect cofinanţat 

de Fondul Social European prin POSDRU . 
 

Obiectivul proiectului este promovarea 
incluziunii sociale. Dezvoltarea economiei 

sociale din cadrul POSDRU 2007-2013, 
promovarea Reţelei de Economie Socială 
sustenabilă prin consolidarea cooperativelor şi 

iniţiativelor active în domeniu în vederea 
dezvoltării mecanismelor şi instrumentelor 

necesare sprijinirii persoanelor cu dizabilităţi 
prin măsuri specifice integrării/ reintegrării pe 

piaţa muncii, marjând pe conceptul “angajare în muncă cu salariu”, în loc să opereze ca 

un “model terapeutic” şi că ele vor oferi opotunităţi reale de tranziţie pentru a ajuta 
oamenii să se pregatească şi să intre pe piaţa muncii normale. 

În primul an de implementare s-au realizat analize regionale privind ocuparea 
persoanelor cu dizabilităţi. 

 
 

„Hai să dăm mană cu mană, să păşim in viaţă, impreună”, proiect 

cofinanţat de Fondul Social European prin POSDRU. 

 
 

Partener în proiecte 
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Obiectivul gneral al proiectului este configurarea unui sistem de sprijin integrat pentru 
promovarea participării la viaţa socială şi accesul pe piaţa muncii a tinerilor proveniţi 

din Instituţiile de plasament şi a tinerilor cu dizabilităţi. 
 
În perioada martie-aprilie s-a organizat o serie de 4 tabere de mentorat medical şi 

socio-profesional, în Ocna Şugatag şi Sinaia. Taberele au avut ca beneficiari 100 de 
tineri proveniţi din centrele de plasament, 80 tineri cu diferite dizabilităţi şi 40 membrii 

de familie ai persoanelor cu dizabilităţi din cele 4 regiuni de implementare. 
 
Un număr aproximativ de 40 de specialişti şi experţi din domeniul asistenţei sociale şi 

16 studenţi voluntari din cele 4 regiuni şi din ţara parteneră, Franţa, au organizat şi vor 
continua să organizeze  programe de mentorat şi vor acorda asistenţă şi consultanţă 

medicală şi socio-profesională tinerilor şi membrilor de familie participanţi la cele 4 
tabere. 
 

 
Tot în cadrul acestor tabere s-au organizat activităţ interregionale comune de 

socializare cu tineri din cele 4 regiuni şi schimburi de "bune practici" interregionale şi 
transnaţionale în ceea ce priveşte incluziunea socio-profesională a tinerilor din cele 2 
grupuri ţintă ale proiectului, la care au participat reprezentanţi ai DGASPC şi Instituţii 

de profil din cele 4 regiuni. 
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"Ma bucur foarte mult că au venit să fie alături de noi părinții noștri și doamnele care se ocupă de 

noi în fiecare zi. Este o mare bucurie să știi că ai lângă tine oameni cu suflet mare, că te apreciază 

așa cum ești", Cristi, beneficiar  Centru Multifuncțional. 

 

 
 

 
 

 

1 Iunie 
 
Pentru a marca Ziua Copilului, Asociaţia ASSOC a organizat împreună cu  Serviciul 
Public de Asistenţă Socială şi Asociaţia Autism Baia Mare un eveniment pentru copii şi 

părinţi. 
Câteva zeci de copii au umplut spaţiul de joacă din Clubul Tzontzo, unde au participat 

la activităţile organizate special de ziua lor: nu mai putin de 14 concursuri, la finele 
cărora, fiecare coil a pimit premii, diplome si dedicaţii muzicale. 
Pe lângă copiii din Centrele de zi din cadrul Serviciului de Asistenţă Socială, la 

eveniment au luat parte şi copii beneficiari ai Asociaţiei Autism, copii de la Centrul 
ASSOC, Crucea Roşie şi grădiniţele 18 si 33 din Baia Mare. 

Evenimentul a fost gîndit atât pentru cei mici cât şi pentru părinţi. Voluntarii de la 
Crucea Roşie au sponsorizat pachetele pentru copii şi au intermediat relaţia între 
părinţi, copii şi autorităţi. 

 
 

Ziua Persoanelor cu Dizabilități sărbătorită la ASSOC 
 
În 1992 Organizația Națiunilor Unite a proclamat 3 decembrie drept Ziua Internațională 

a Persoanelor cu Dizabilități. De atunci, an de an, în intreaga lume este promovat 

același mesaj: ”Oameni egali - Drepturi egale”. Un mesaj de conștientizare a faptului că 
persoanele cu dizabilități au aceleași drepturi ca toți ceilalți. 

 
 
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială 

- ASSOC susține dreptul persoanelor cu dizabilități la o viață 
demnă, normală, independentă și militează pentru integrarea 

acestora în societate. 
Prin proiectele derulate, ASSOC demonstrează că integrarea 
socio-profesională a persoanelor cu dizabiltăți nu este un 

simplu deziderat, ci o realitate de natură a crea avantaje 
comunității, în fiecare aspect al vieții sociale, economice și 

culturale. 
Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități este și un 
prilej de sărbătoare pentru toate persoanele care reusesc sau 

încearcă să treacă peste un handicap. 
 

Tinerii cu nevoi speciale din cadrul Centrului Social 
Multifuncțional au sărbătorit Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități în 6 
decembrie, printr-o petrecere organizată la sediul ASSOC. Tot atunci au avut parte de o 

surpriză: Moș Nicolae nu i-a uitat și le-a pregătit o serie de cadouri. 
 

 

 
 

Evenimente 
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Colinde la ASSOC  
 
Ȋn 16 decembrie - la sediul ASSOC s-a desfășurat un concert de colinde autentice 

maramureşene susţinut de Corul Horitoarelor din Sapaia. Corul este format din 25 de 
femei din trei generaţii şi a fost înfiinţat în urmă cu 35 de ani. A obţinut, de-a lungul 
timpului, numeroase premii la festivalurile de folclor naţionale şi internaţionale. 

Regalul de colinde vechi a fost urmat de un alt concert sustinut de tinerii cu dizabilităţi, 
beneficiari ai Centrului Social Multifuncțional. 
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Structura veniturilor din activități fără scop patrimonial 2010 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Structura cheltuielilor din activități fără scop patrimonial 2010 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Venituri Suma (lei) 

Donații  85.906 

Sponsorizări 93.308 

Subvenții 1.418.694 

Resurse de la bugetul de 
stat/local 

587.301 

Total 2.185.209 

Cheltuieli Suma (lei) 

Stocuri 307.083 

Lucrări și servicii 47.805 

Servicii terți 864.289 

Personalul 816.264 

Alte cheltuieli 63.241 

Total 2.098.682 

 Suma (lei) 

Total Venituri 2010 2.605.833 

Venituri din activități fără scop patrimonial 2.185.209 

Venituri din activități economice(unitate protejată) 420.624 

Total Cheltuieli 2010 2.504.862 

Cheltuieli activități fără scop patrimonial 2.098.682 

Cheltuieli activități economice (unitate protejată) 406.180 

Rezultat 2010 100.971 

Raport Financiar 
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Mulţumim membrilor şi foştilor membri ASSOC, colaboratorilor şi 

partenerilor noştri, voluntarilor, sponsorilor, tuturor celor care din 1995 şi 

pană în prezent au fost alături de noi şi fără de care proiectele ASSOC nu 
ar fi fost posibile. 
 

Şi nu în ultimul rând, mulţumim studenţilor din prima generaţie de 

asistenţi sociali care au avut ideea şi curajul de a înfiinţa ASSOC - 

asociaţia care, de-a lungul anilor, a schimbat în bine sute de vieţi. 
 

 

 
 

 

 
IMPLICĂ-TE 

 

 
Puteți susține activitatea noastră prin direcționarea a 2% din 

impozitul pe venit sau prin alte donații si/sau sponsorizări. 
 

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALĂ DE 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ ASSOC 
CIF7930701, cont RO69RNCB0182034128670004, 

deschis la Banca Comercială Romană, sucursala Baia Mare 

 
Adresa : Bdul unirii nr. 28, Baia mare, Maramureş, Romania 

Tel/Fax : 0262-222226; E-mail : assoc@assoc.ro; 

Website: www.assoc.ro 

 

 

Mulţumiri 
 

mailto:assoc@assoc.ro

