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Organizația și-a propus încă de la înființare, promovarea

asistenței sociale în scopul îmbunătățirii conditiilor de viață a
grupurilor defavorizate. Aceasta este MISIUNEA noastră, prin
organizarea unei structuri complexe de servicii sociale care să
vină în întâmpinarea nevoilor grupurilor defavorizate.
VIZIUNEA organizației este să devenim o voce puternică în
economia socială, iar proiectele derulate de noi să schimbe în
bine destinele persoanelor din grupurile vulnerabile
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Tipuri de SERVICII furnizate de către organizația ASSOC:

•Restaurant Social & Catering
•Cantina Sociala si Masa pe roti
•Centru de zi pentru persoane cu dizabilitati
•Serviciul ``Viata``
•Intreprindere Sociala ASC SRL
•Centru de Recuperare si Reabilitare Persoane Adulte cu
Dizabilități(CRRPH)Pinochio Cărbunari
•Departamentul de voluntariat





Evolutia restaurantului inca de la

inceput este una constanta si

sanatoasa, anual multiplicandu-se cu

aproximativ 50 de portii. In 2014

aceasta crestere a fost dublata

datorita diversitatii meniului si

introducerea meniului zilei Raw Vegan

in premiera in orasul Baia Mare, primul

restaurant care vinde meniu complet

Raw Vegan (supa fel 2 si desert),

continuand si in ziua de azi si crescand

zilnic numarul clientilor.



Sustinatorii fideli ai restaurantului sunt clientii care servesc masa

in fiecare zi impreuna cu prietenii sau familia si care in acelasi

timp sustin diverse actiuni ale ASSOC –ului. Este important de

mentionat ca SC Inteligent Pack a propus plecarea beneficiarilor in

vara 2014 pe Litorarul Romanesc sustinand pentru ei o parte din

deplasare.



CANTINA SOCIALĂ SI MASA PE ROTI

2 persoane angajate - un ajutor de bucatar si un bucatar

2 asistenti sociali voluntari



Pe parcursul anului 2014, Centrul Social Multifunctional ASSOC prin Cantina
Sociala & Masa pe Roti, a furnizat servicii de asistenta sociala si hrana zilnica,
unui numar de 50 de persoane ( la sediul ASSOC si la domiciliu) + 70 (Centrul
Romani) - persoane care fac parte din categoriile vulnerabile mentionate in
Legea 208/ 1997 privind cantinele de ajutor social.

Stabilirea persoanelor care beneficiaza de serviciile Cantinei Sociale & Masa pe
Roti s-a realizat in urma analizei cererilor pentru furnizarea de servicii si a
situatiilor individuale ale beneficiarilor existenti in evidenta noastra, cu
mentiunea ca persoanele nedeplasabile si varstnicii au avut prioritate in
furnizarea de servicii.

Pe langa persoanele de varsta inainata si persoane nedeplasabile, au beneficiat
de hrana de la cantina sociala a asociatiei si persoane care se afla intr-o situatie
sociala, medicala sau profesionala dificila, copii aflati intr-o situatie de 
vulnerabilitate.  
In medie, a fost furnizata hrana zilnica la domiciliu pentru aproximativ 15 
persoane care se afla in imposibilitatea de a se deplasa la sediul asociatiei.



Intreprindere Sociala ASC SRL



•Intreprinderea produce ambalaje din carton ondulat. In portofoliu exista aproximativ
120 clienti. Oferim distributie prin doi intermediul a doi distribuitori in judetele
Maramures, Satu Mare, Salaj si Cluj.

•Am pornit la drum cu o echipa de 5 angajati iar la ora actuala suntem 16 persoane
dintre care 8 persoane cu dizabilitati. Am reusit sa crestem numarul de angajati de la 
5 la 16 persoane prin cresterea portofoliului de clienti. Am reusit sa demonstram ca si
persoanele cu dizabilitati au abilitati si pot avea un loc de munca stabil.

•Pentru intarirea echipei oferim la fiecare 3 luni cate un team building.

Furnizorul principal de carton Dunapack a acceptat propunerea noastra de a vizita
impreuna cu colegii fabrica de carton iar experienta a fost una extraordinara de 
ambele parti



•Obiectivul nostru este acela de a creste numarul locurilor de munca si de a
functiona pe doua schimburi.
Ne bucura faptul ca din ce in ce mai multi clienti se orienteaza spre segmentul
de economie sociala.

•Resursele pentru dezvoltare sunt limitate din cauza faptului ca functionam ca
ONG iar bancile nu ne ofera sprijin financiar asemeni SRL-urilor.

•Sustinatorii nostri sunt clienti care apreciaza calitatea produselor noastre si
faptul ca oferim un loc de munca persoanelor cu dizabilitati.
Dintre clientii nostri importanti amintim: Maravet, Italsofa, UAC, Best
Consum, General ID, Vestindustri, Ferma Zootehnica, 4K Service, Athore
Delite, Flying Impex, Food Distributione, Nova Oas, Trionic.

•Obiectiv
•Resurse implicate
•Sustinatori



• Denumirea serviciului: Centru de zi - Deprinderi si formare abilitati pentru viata
independenta
Acest serviciu beneficiaza de finantare in baza legii 34, de la Consiliul Local prin Serviciul
Public de Asistenta Sociala Baia Mare.

•Numar de beneficiari in 2014:  aprox 40

•Numar de angajati: 2 psihologi

•Voluntari: 1 psiholog/ asistent medical, 1 asistent social 

Sustinatori: Seven Studio; Ferma Zootehnica; Andana Pan; Galactic;

Centru de zi pentru persoane cu dizabilitati



Activitati Centru de Zi 2014

Februarie: Participare la spectacolul sustinut de Grigore 

Lese si Gheorghe Zamfir la Teatrul Municipal Baia Mare. 

Petrecere De Valentine’s Day.

Martie: Participare la spectacolul “Copiii, primavara 

noastra”, organizat de Coralia Armonia la Teatrul de 

Papusi, Baia Mare. Beneficiarii au fost spectatori la 

meciul de fotbal FCM Baia Mare – CSM Jucu. 

Confectionare de martisoare

Aprilie: S-a desfasurat “Scoala Altfel” (7-11 Aprilie). S-a 

organizat un atelier gastronomic, la care beneficiarii au 

pregatit o salata de legume. Plantare de puieti la 

Blidari, alaturi de membrii grupului Rotary. Pescuit la 

“Doua Veverite”. Participare la meciul de handbal intre 

HCM Minaur – HCM Turda

Mai: Prezentarea spectacolului “Sezatoarea”. Excursie la 

Cluj: vizita la muzeul zoologic,  gradina botanica si 

Manastirea Nicula. Activitati sportive: antrenamente de 

tenis (sponsor Firma Indeco) si antrenamente de handbal 

si fotbal la sala de sport a Universitatii de Nord.



Iulie: Participare la lansarea proiectului “Acces pentru toti si accesul persoanelor cu dizabilitati la ocupare si 

servicii”. Curs de calificare profesionala: operator introducere, prelucrare si operare de date (10 beneficiari). 

Prezentarea unui spectacol “Sezatoarea din Chioar”, Invitati Ancuta Iuga si Ansamblul Transilvania. 

Vizita unui grup de 12 voluntari din Spania. 

Antrenamente de tenis si fotbal

August: Antrenamente de tenis la baza sportiva ZOO (Sustinut de Indeco).

Septembrie: Participare la Reuniunea Tinerilor Ortodocsi (3-6 Septembrie). Picnic pe Valea Chiuzbaii 

(Sponsor Ferma Zootehnica). Campionat de fotbal intre angajati si beneficiarii ASSOC la Scoala 

“Dimitrie Cantemir”, Baia Mare. Participare cu un stand la Sarbatoarea Castanelor

Octombrie: Jocurile Regionale Special-Olimpics la Oradea; au participat: Sergiu Ciucas, Cristi Goie, Razvan

Hermann, Alexandru Socacks; 

Ecologizare padurii Bavna impreuna cu beneficiarii.

Noiembrie: Petrecere de Halloween la Centrul de Zi – ASSOC

Decembrie: Serbare de Craciun (18.12.2014); Concert de Jazz la Teatrul Municipal Baia Mare; Vizionare

film “Pinguinii din Madagascar” la Cinemacity, Gold Plaza (Actiune sponsorizata de Cinema City si Gold

Plaza). Sarbatorirea zilei persoanelor cu dizabilitati.

Excursiile si deplasarile au ca scop cresterea gradului de autonomie a beneficiarilor. Ei sunt pusi in 

situatii noi intr-un mediu nou si trebuie sa gasesca solutii fara a cere ajutorul apartinatorilor. 

Iunie: Picnic pe Valea Chiuzbaii. Antrenamente de tenis si fotbal.





DECEMBRIE 2014 



SERVICIUL  “VIATA”      

Proiect International ”VIATA” 
Serviciu pentru copii si asistenti maternali/parinti

Desi initial grupul tinta al Serviciului “Viata” viza copiii din asistenta maternala,
respectiv asistenti maternali, tot mai mult au crescut solicitarile din partea
comunitatii (copiii si familii/parinti din comunitate).



Grupul tinta al Serviciului include:

•Copii cu dizabilitati incepand cu varsta prescolara
•Copii din familii cu risc de parasire timpurie a scolii

•Copii provenind din parinti cu nivel socio-cultural scazut
•Copii din familii apartinand unor grupuri cu risc de excluziune sociala

•Parinti cu risc de excluziune sociala

Asadar, grupul tinta include atat copilul cu dizabilitati, cat si copilul fara 
dizabilitati, care necesita diferite tipuri de interventie psihologica (de natura 
emotionala, cognitiv -comportamentala, vocationala), respective familia de 

origine a acestuia. 



Servicii oferite de “Viata” sunt:

Diagnostic si evaluare clinica:

•evaluare cognitiva;

•evaluare comportamentala;

•evaluare subiectiv-emotionala;

•evaluarea personalitatii si a mecanismelor de coping / adaptare / defensive;

•evaluarea unor aspecte psihologice specifice cuplului, familiei sau altor grupuri;

•evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural in care se manifesta problemele psihologice;

•evaluarea dezvoltarii psihologice

Interventie/asistenta psihologica:

•(a) educatie pentru sanatate, promovarea sanatatii si a unui stil de viata sanatos (ex. prin preventie primara si secundara); 

•(b) consiliere si terapie suportiva; 

•(c) consilierea in situatii de criza; 

•(d) optimizare si dezvoltare personala, autocunoastere; 

•(e) terapii de scurta durata focalizate pe problema, preventie tertiara, recuperare si reeducare (individuale, de grup, cuplu si 

familie); 

•(f) terapii standard de relaxare si sugestive; 

•(g) consiliere (ex. prin tehnici comportamentale) specifica obiectivelor medicale (ex. cresterea aderentei la tratament, 

modificarea stilului de viata, pregatire preoperatorie, preventie tertiara in cadrul bolilor cronice etc.); 

•(h) managementul conflictului, mediere si negociere. 

Alte Activitati desfasurate in cadrul Serviciului “Viata” sunt:
-Terapie logopedica
-Stimulare multisenzoriala
-Educatie rational – emotiva
-Sustinere scolara
-Consiliere parentala
-Ateliere de creatie – prin activitatile desfasurate se respecta principiul interventiei personalizate, oferindu-li–se copiilor posibilitatea de a-
si dezvolta abilitatile si de a allege dintr-o paleta larga de ateliere: 
atelier de arta si mestesuguri(copiii invata sa confectioneze diferite obiecte de artizanat, din diferite material – ata, lemn, textile, etc.)
atelier de ceramica(modelare obiecte din lut, ipsos,etc.)
atelier de pictura( copiii invata tehnici de desen, tablou etc.)



Parteneriatele realizate in cadrul Serviciului “Viata” sunt:

Cu Gradinita nr.4, Baia Mare
acestea presupun activitati copii – copii, specialisti – specialisti

“Un zambet de vacanta”(activitate comuna- ateliere de creatie- copiii din Serviciu “Viata”–
copiii din gradinita)
Consilierea educatoarelor in cadrul parteneriatului - “Educatia parentala”

Cu DGASPC
Participarea personalului Seviciului “Viata” in scopul formarii profesionale la:
Sesiuni de comunicari stiintifice: Simpozionul judetean “Logopedia – abordare pluridisciplinara
si deschidere spre comunitate”

Conferinte: „Conferinta Nationala de Psihologie a Sexualitatii”

Cursuri de formare : Curs „Self KIT” , Cursul de formare „Evaluarea psihologica a
persoanelor adulte pt. incadrarea in grad de handicap”’ , Licentiere Platforma Casper,
Cognitrom etc.



Centru de Recuperare si Reabilitare
Persoane Adulte cu Dizabilități
(CRRPH)Pinochio Cărbunari

14 beneficiari, au vârstele cuprinse între 20 de ani și 36 de ani, mai exact
(1 persoană de 36 ani, 3 persoane de 24 de ani, 5 persoane de 23 de ani, 2
persoane de 22 de ani, 2 persoane de 21 de ani, 1 persoană de 20 de ani); 9
persoane au deficiență funcțională accentuată și 5 persoane au deficiență
funcțională medie.

Angajați: 1 asistent medical, 2 instructori educatie, 1 asistent sociale, 4 ingrijitori,
1 persoana intretinere cladire platite si 2 asistenti sociali, 3 psihologi, 1
responsabil resurse umane,1 economist, 1 sef centru contributia ASSOC in cadrul
contractului de furnizare servicii sociale cu DGASPC MM

Resurse implicate (umane, materiale, financiare): 1 asistent medical, 3
instructori educatie(1 asistent sociale, 1 psiholog, 1 educator) 4 ingrijitoare, 1
persoana intretinere cladire platite si 2 asistenti sociali, 3 psihologi, 1 responsabil
resurse umane,1 economist, 1 sef centru contributia ASSOC. Cladirea dotata cu 15
ari teren pusa la dispozitie pentru gazduire de catre ASSOC (donatie la la Biserica
Nouapostolica, prin Fundatia Humanitas: Elvetia, Austria, Spania); .



SMIS 24418

Proiectul cu titlul Dumetul din Padure, SMIS 24418 este un proiect
incehiat in 2012, iar in anul 2014 am desfasurat activitati in vederea
asigurarii sustenabilitatii acestui proiect.

Descriere In anul 2014 am continuat continuat demersurile in vederea
obtinerii de sponsorizari pentru realizarea de materiale promotionale, cu
scopul cresterii circulatiei turistice in Rezevatia Naturala de Stejar
Pedunculat BAVNA, prin promovarea acestui obiectiv turistic si astfel am
obtinut 2 sponsorizari cu valoare totala de 7.500 lei
Am identificat si inscris un voluntar care se va ocupa de actualizarea
informatiilor de pe site-ul www.drumetuldinpadure.ro si de pe pagina de
facebook realizata in cadrul proiectului.
Consiliul director a aprobat modificarea strategiei de asigurare a
sustenabilitatii proiectului cu titlul Drumetul din padure, cod SMIS 24418.



Rezultate - Rezultatele a doua activitati prezavute in strategia de asigurare a
sustenabilitatii a priectului au fost atinse.
Resurse implicate (umane, materiale, financiare) Ca resurse umane au fost implicate
in mod voluntar 4 persoane in activitatile desfasurate in anul 2014.
Printre sustinatorii acestui proiect se numara Ocolul Silvic Somcuta Mare



Departamentul de 
voluntariat

Activitatea Ticazim prin Muzeu

Descriere - Scopul activitatilor
de voluntariat este organizarea
in colaborare a unor activitati
prin promovarea traditiilor
culturale,  respectiv a portului
popular reprezentativ si/sau
cantece si obiceiuri traditionale. 
( atat romanesti cat si spaniole) 
si realizarea unor activitati de 
renovare a gospodariilor
taranesti din nordul Romaniei, 
din incinta Muzeului Satului



•Pentru activitatea comuna, desfasurata
din data de 18.07.2014 si pana in
27.07.2014 inclusiv se vor pune la
dispozitia Muzeului materialele
necesare renovarii de catre partenerii
si/sau colaboratori/sustinatori ASSOC:
•Reprezentantii Muzeului vor pune la
dispozitie pentru activitatea de
voluntariat atat spatiul din cadrul
incintei muzeului satului cat si
gospodariile traditionale pentru
intretinere, curatenie si renovare
( unde este cazul).

•Derularea activitatilor cultural artistice de catre voluntarii implicatii atat a partii
romane cat si a celor din Spania, prin punerea in scena a unei sezatori specifica
zonei Chioarului, pregatirea unor dansuri populare maramuresene, efectuate de
catre beneficiarii centrului de zi ASSOC si a voluntarilor implicati, progam artidtic
realizat de Ansamblu Transilvania si/sau probabil Nastacuta Iuga.
Deasemenea pregatirea unui program artistic cultural care sa promoveze cutumele
si gospodariile specifice zonelor rurale din cadrul Muzeului Satului si a zonelor de
provenienta a voluntarilor spanioli.



Realizari - Tinerii cu dizabilitati participa activ la evenimente realizate impreuna cu ei,
se integreaza si beneficiaza din plin de experiente interculturale inedite

Evenimente/ Vizite/ Schimburi de experienta - voluntarele din Spania au vazut o
partea din traditia Romaneasca, voluntarii din Romania au putut sa iti manifeste
traditiile specifice unei sezatori

Sustinatori - Muzeul Satului, Fundatia Sacro Cuore, Ansamblul Transilvania, etc



PROIECTE

În anul 2014 s-a continuat implementarea proiectelor la
nivel local, regional, național și internațional susținute, în
parteneriat cu alte organizații naționale sau internaționale.
În prezent, derulam proiecte cu finanțare POSDRU, atât ca
solicitant, cât și ca partener, centrate pe incluziunea socială
și ocupațională a persoanelor vulnerabile.
ASSOC implementează în regim de parteneriat 12 proiecte
cu finanțare externă





"Diversitate în economia socială”

Denumire departament/ Proiect (+ID):
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”
Titlul proiectului: "Diversitate în economia socială”
Contract POSDRU /168/6.1/S/146189

Descriere - Grupul țintă căruia ne adresăm în mod direct este format din 100
persoane cu dizabilități, 200 femei în situații de risc, 100 familii care au mai mult de 2
copii, 100 familii monoparentale, 200 asistenți personali. Proiectul iși propune să
faciliteze accesul pe piața muncii formale sau din economia socială pentru persoane
din grupul țintă și furnizarea de măsuri active de ocupare care vor crește sau consolida
cunoștințele și competențele grupul țintă.Pana la finalul anului 2014 au fost recrutate
73 de personae, informate si conciliate 51.
Prin atingerea acestui obiectiv general, se va contribui la dezvoltarea comunităților in
care proiectul se va implementa, prin infiintarea a 11 structuri de economie sociala
(SES), crearea a 44 locuri de munca din care 35 vor fi ocupate de pers vulnerabile. Un
efect pozitiv pe termen lung este generat de infiintarea celor 11 SES care vor contribui
la dezvoltarea durabilă a regiunilor, generand locuri de munca și contribuind concret
la economia regiunilor, prin cresterea numărului de pers ocupate.



În cadrul proiectului se vor înfiița 11 SES-uri, din care 5 în mediul urban și 6 în mediul rural. În
cadrul acestor SES-uri vor fi angajate un nr. de 44 de peroane, din care 35 vor aparține grupurilor
vulnerabile.
1. Asociația Restaurant Social & Catering Marmația, Sighetu Marmației, Maramureș.
SES-ul va fi o unitate economică care va oferi servicii de alimentație publică, corespunzătoare
codurilor CAEN 5610 – Restaurante și 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru
evenimente. Forma juridica – ONG
2. Asociația Comunitară Marmația, Sighetu Marmației, Maramureș.
SES-ul va oferi servicii de îngrijire pentru copii și consiliere individuală și de grup,
corespunzătoare codurilor CAEN nr. 8891 – Activități de îngrijire zilnică pentru copii și 7021 –
Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării. Forma juridica – ONG
3. Asociația Serviciilor integrate de Contabilitate, Groși, Maramureș
SES-ul va fi un birou de contabilitate care va desfășura activitate de contabilitate și audit financiar,
consultanță în domeniul fiscal, corespunzătoare codului CAEN 6920. Forma juridică – SRL
4. Asociația pentru Servicii Integrate în Economia Socială, Groși, Maramureș
SES-ul va fi o unitate economică ce va desfășura activități combinate de secretariat,
corespunzătoare codului CAEN 8211. Forma juridica – ONG
5. Centru Social de Sănătate Denta Groși, Groși, Maramureș
SES-ul va desfășura activități de asistență stomatologică corespunzătoare codului CAEN 8623
Forma juridica – ONG
6. Restaurant Social & Catering Siqua, București
SES-ul va desfășura activitatea de preparare a hranei și servirea mesei în spațiul propriu sau la
beneficiar, conform codurilor CAEN 5601 și 5621. Forma juridică – SRL
7. Catering rural Cluj- SES-ul înființat va desfășura activități de alimentație (catering) pentru
evenimente, conform codului CAEN 5621. Forma juridică – SRL



8. Asociația Socială de Dezvoltare Comunitară, Vinga, Arad Forma juridică – SRL
9. Asociația Sfânta Teodora de la Neamț, Neamț, Târgu Neamț
SES-ul va fi un restaurant care va desfășura servicii de alimentație publică, corespunzătoare
codurilor CAEN nr. 5610 Restaurante și 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru
evenimente. Forma juridică – SRL
10. Brutăria Pâinea Vieții, Săsar, Maramureș
SES-ul va desfășura activitatea de fabricare a pâinii, prăjiturilor și a produselor proaspete de
patiserie; de obținere de produse de panificație și vânzarea acestora către client; cod CAEN
1071. Forma juridică – SRL
11. ARCS ASSOC, Baia Mare, Maramureș
SES-ul va funcționa în condiții de economie socială și va desfășura activități de alimentație,
catering pentru evenimente; cod CAEN 5621. Forma juridica – ONG

Evenimente - In cadrul proiectului au fost realizate, conform cerintelor, o conferinta de
lansare a proiectului, care a avut loc in 27.11.2014, in Baia Mare, la Restaurant Social &
Catering ASSOC, Str. Unirii, nr. 28. La eveniment au participat 83 de persoane, au fost
inmanate mape de prezentare si au fost distribuite pliante participantilor.

Resurse implicate - In cadrul proiectului sunt implicate persoane cu urmatoarele functii:
1Manager proiect, 1 Specialist in elaborarea procedurilor, 1 Asistent manager monitorizere
grup tinta, 1 Asistent manager masuri active de ocupare, 1 Asistent manager responsabil
monitorizare SES, 2 Responsabil financiar, 1 Expert resurse umane, 1 Expert iformare si
publicitate, 3 Expert recrutare GT, 3 Experti asistenti sociali, 1 Expert organizare si
monitorizare FP, 3 Expert dezvoltare ses si consultanta, 2 Experti transnationali

Sustinatori - ASSOC si CCF



Calificare si consiliere pentru 
persoane vulnerabile in Regiunile 

Nord Vest, Sud Vest Oltenia si Vest 
(ID 142263)

•Obiective specifice:
1. Cresterea gradului de participare la servicii de ocupare a fortei de munca pt
936 de persoane din grupul tinta
2. Cresterea nivelului de calificare pt 936 de persoane (din care 368 din
regiunea Nord Vest)
3. Promovarea angajarii persoanelor vulnerabile in randul a 192 de angajatori

•Resurse implicate (umane, materiale, financiare) Cofinantare ASSOC: 2%

Finantator: FSE prin POSDRU (Fondul Social European prin Programul Operational 
Sectoria Dezvoltarea Resurselor Umane)

Solicitant ASSOC(pentu regiunea NV: Maramures+Satu mare),
•Partener 1. Asociatia pt Dezvoltare Comunitara Valcea (pt regiunea
SV Oltenia- Valcea Dolj),
•Partener 2. ASSOC- filiala Arad (pt regiunea Vest: Arad+Timis).
Facilitarea accesului la ocupare pentru 936 de persoane care
apartin grupurlor vulnerabile, pe durata a 18 luni de proiect
(25.04.2014-24.09.2015)



Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeste in oameni! 
Titlul Proiectului: Investitia in tineri, investitia in viitorul
nostru!/POSDRU/126/5.1/S/139515

Investitia in tineri, investitia in viitorul nostru!

In cadrul proiectului ”Investiția în tineri, investiția în viitorul nostru!” al cărui
aplicant este Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice, iar parteneri naționali: SC BPI Management Consulting România
SRL, București, Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială
ASSOC, Baia Mare, Fundația Ecologică Green, Iași oferim servicii complexe
integrate grupul țintă format din 2500 de tineri cu vârsta cuprinsă între 16-24
ani, din regiunile de dezvoltare Vest, Nord-Vest, Nord-Est și Centru, din
categoria NEET care în prezent nu se află nici în sistemul de educație, nici în
programe de formare și nici nu contribuie la piața muncii, fie ele persoane care
au părăsit timpuriu școala, persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane
inactive, șomeri tineri sau șomeri tineri de lungă durată. Pe regiunea de Nord-
Vest si Vest in anul 2014 au fost un numar de 20 de persoane angajate pentru
implementarea proiectului (coordonator tehnic, coordonatori Centru Regional a
Tinerilor Activi, experti mediere, expert grup tinta, experti platforma de
ocupare, expert parteneriat local de ocupare, experti supervizare programe de
ucenicie, secretar si contabil)



La sediul CRTA Baia Mare si Deva s-au desfãsurat urmãtoarele
activitãţi:
- Contactarea telefonicã a tinerilor cu vârsta cuprinsã între 16-24 ani –
persoane inactive, aflate în cãutarea unui loc de muncã, şomeri tineri şi
şomeri de lungã duratã, persoane care au pãrãsit de timpuriu şcoala;
- Întâlniri cu tinerii cu vârsta cuprinsã între 16-24 ani – persoane
inactive, aflate în cãutarea unui loc de muncã, şomeri tineri şi şomeri
de lugã duratã, persoane care au pãrãsit de timpuriu şcoala , care au
fost informaţi cu privire la activitãţile proiectului POSDRU 139515.

-Selecţia şi înregistrarea persoanelor care au 
îndeplinit condiţiile de înscriere în grupul 
ţintã;

-Întâlniri individuale cu membrii
grupului ţintã pentru realizarea
profilurilor individuale de
aptitudini şi competenţe şi
întocmirea planurilor 
individuale de acţiune;                                                                        



In  cadrul activitatii de informare, consiliere și orientare profesională 
au fost avut loc întâlniri individuale cu tinerii din GT în urma cãrora au 
fost sprijiniţi în:
• Cunoaşterea aptitudinilor personale, abilitãţilor, deprinderilor sau 
cunoştinţelor;
• Gãsirea filierei de educaţie şi formare profesionalã;
• Identificarea alternativelor ocupaţionale complementare structurii lor 
de interese, aptitudini şi caracteristice personale.În cadrul sesiunii de 
informare și conștientizare a grupului țintă cu privire la oportunitățile 
oferite de piața muncii s-au efectuat urmãtoarele prezentãri:
• Prezentarea situației economice a județului și a regiunii de 
dezvoltare din care face parte, precum și a situației economice la nivel 
național;
• Prezentarea situației curente a pieței muncii din județ: puncte tari și 
puncte slabe;
• Prezentarea meseriilor căutate în piața muncii;
• Prezentarea companiilor cu potențial ridicat de angajare din județ și 
a eventualelor investiții noi;
• Prezentarea surselor de informare cu privire la piața muncii

Pana la sfarsitul anului 2014 s-au recrutat/informat/consiliat si mediat
pe piata muncii un numar de 706 tineri cu varsta cuprinsa intre 16-24 
de ani.



Titlul proiectului: “Economia socială - implicare şi responsabilitate” 
Cofinanțat din: Fondul Social European prin Programul Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6: 
"Promovarea incluziunii sociale“
Domeniul major de intervenție: 6.1 Dezvoltarea economiei sociale" 
Parteneri naționali: 
Partener 1 – Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de 
Nord Baia Mare 
Partener 2 – Fundaţia "Alături de Voi" Iaşi Partener transnaţional: 
Partener 3 – Aproximar,Cooperativa de Solidariedade Social, CRL 
Regiuni de implementare: Regiunea Nord-Vest, Regiunea Nord-Est, 
Regiunea Centru şi Regiunea Vest - 22 județe Durata proiectului: 12 
luni 
Perioada de implementare: octombrie 2014 – octombrie 2015



Obiective:
Proiectul îşi propune promovarea conceptului de economie socială în
regiunile Nord-Vest, Nord-Est, Centru şi Vest ca instrument de valorizare
a resurselor comunităţii. Dorim să îmbunătățim cunoștințele și
competențele pentru ocupare a 100 de persoane cu dizabilități, 200 de
femei aflate în situații de risc, 200 de persoane de etnie romă, 100 de
familii care au mai mult de doi copii și 100 de familii monoparentale.

Realizăm programe de formare profesională care implică cunoștiințe
articulate în domenii care să contribuie la creşterea potenţialului
economic şi valorificarea forţei de muncă din cele 4 zone implicate.

Grup țintă 
Grupul țintă este format din 700 de persoane cu vârsta cuprinsă între 16 
- 64 ani, din regiunile de dezvoltare Nord-Vest, Nord-Est, Centru și Vest, 
astfel: 100 persoane cu dizabilităţi, 200 femei (în situaţii de risc), 200 de 
persoane de etnie romă, 100 familii cu mai mult de 2 copii şi 100 familii 
monoparentale. 



Cursuri oferite
Cursurile de certificare se adresează unui număr de 400 de persoane, provenite 

din grupuri vulnerabile, în următoarele domenii: legător manual; arhivar; agent 

curățenie; lucrător în structuri pentru construcții; peisagist, floricultor; lucrător în 

comerț.

Cursuri nivel I

Cursurile sunt de nivel I, aceasta insemnand ca au o durata de 360 de ore (3 

luni de zile), din care 120 de ore le constituie teoria si 240 de ore de practica 

efectiva in domeniul profilului cursului. Toate cursurile se vor finaliza cu examen 

si certificare C.N.F.P.A.

Cursuri nivel II

Descriere cursuri de nivel II

Cerinţe necesare pentru participarea la curs:

Vârsta între 16-64 ani;

Studii, minim 8 clase absolvite;

Neparticiparea la un alt curs din domeniile meţionate mai jos, finanţat de 

Uniunea Europeană.



STRUCTURI DE ECONOMIE SOCIALA



Obiectivul General al Proiectului
DEZVOLTAREA CONCEPTULUI DE ECONOMIE SOCIALA LA NIVELUL 
REGIUNILOR NORD-VEST, CENTRU SI VEST

Obiective specifice

•OBIECTIV SPECIFIC 1
Imbunatatirea cunostintelor si competentelor pentru 250 femei in
situatii de risc,100 familii care au mai mult de 2 copii,100 familii
monoparentale,250 de persoane de etnie roma, pentru valorificarea
fortei de munca din regiunile Nord Vest, Centru si Vest

•OBIECTIV SPECIFIC 2
Dezvoltarea pe durata proiectului in regiunile Nord Vest, Centru si
Vest a 11 structuri de economie sociala.
Cel putin 53 pers vor beneficia de noi locuri de munca, din care cel
putin 38 vor fi din GT.



Proiectul prevede înfiinţarea a 
11 Structuri de Economie Sociala

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013



Cifra de afaceri 2014 - 2.178.119 Euro

Membri fondatori
Asociația a fost fondată de un număr de 21 de membri

Membrii Consiliului Director 

PREŞEDINTE

Florian Sălăjeanu

VICEPREŞEDINTE
Kristina Cucu

Bianca Pricop Salagean



Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială – ASSOC,
Strada Rachetei Nr. 3 (fost Bd. Unirii 28), Baia Mare, România 430232

Tel./Fax.: +40 262 222 226 Email: assoc@assoc.ro


