
 
 
 

 

 

 
 
Activități proiect Standarde pentru Baia Mare – Incluziune și integrare fără discriminare 
Promovate pe pagina de facebook a proiectului (lunile ianuarie, februarie 2018) 
 

 
Comunicat de presă – Activitate stradală 
 
 
Joi, 15 februarie 2018, în intervalul orar 14.00-18.00, experții implicați în activitatea A2.1. au 
desfășurat o acțiune stradală axată pe tema “nediscriminare” prin postarea fluturașilor în cutii 
poștale şi discuţii cu persoanele care i-au întâmpinat. Astfel, persoanele din zona de 
implementare a proiectului (Cartierul Ferneziu, inclusiv străzile Luminișului și Horea) au fost 
informate cu privire la activitățile proiectului și au primit detalii despre respectarea egalității de 
șanse și combaterea discriminării. La acțiune au participat și voluntarii din cadrul Asociației 
Standarde pentru Baia Mare. 
 
Reacţia băimărenilor care locuiesc în zona de implementare a proiectului a fost una pozitivă, cel 
puţin 5 familii vizitate invitând experţii la discuţii suplimentare. Persoanele au primit fluturaşul 
informativ şi informaţiile necesare pentru a contacta echipa proiectului în vederea includerii în 
grupul țintă al proiectului. Experţii au accentuat accesul liber la activităţi al persoanelor eligibile 
interesate, indiferent de vârstă, gen, etnie, dizabilitate sau orice alt criteriu discriminatoriu. 
Proiectul “Standarde pentru Baia Mare – Incluziune și Integrare fără discriminare” este 
implementat de către Municipiul Baia Mare în parteneriat cu Asociația Filantropică Sfântul Ierarh 
Iosif Mărturisitorul, Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Baia Mare și Penitenciarul Baia Mare. 
Scopul proiectului este creșterea calității vieții în comunitatea marginalizată în care există 
populație aparținând minorității rome, prin furnizarea de intervenție integrată în corespondență 
cu nevoile individuale și ale gospodăriei din care fac parte, pentru persoanele aflate în risc de 
sărăcie și excluziune socială. 
 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 
2020. 
 
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi pe adresa de email 
proiectmbm4.1@gmail.com. 
 
 
Anunț activitate stradală 
 
Joi, 15 februarie 2018, experții proiectului Standarde pentru Baia Mare – Incluziune și integrare 
fără discriminare vor fi prezenți în zona de implementare a proiectului (cartier Ferneziu, inclusiv 
zonele Cuprom, Luminișului și Horea) pentru a promova activitățile și serviciile proiectului, 
precum și pentru a oferi informații relevante despre promovarea egalității de șanse și combaterii 
discriminării. 
Această acțiune stradală este organizată în cadrul subactivității 2.1 – Realizarea trimestrială a 
câte unei acțiuni în comunitate pentru promovarea egalității de șanse și combaterii discriminării 
și creșterea accesului la servicii a persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. 
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Acțiunea are ca scop motivarea persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială să 
devină activi cu privire la propria viață precum și informarea băimărenilor cu privire la 
oportunitățile pe care le oferă proiectul. 
Standarde pentru Baia Mare – Incluziune și integrare fără discriminare este un proiect 
implementat de către Municipiul Baia Mare, în parteneriat cu Asociația Filantropică Sfântul 
Ierarh Iosif Mărturisitorul, Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu și Penitenciarul Baia Mare. 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020. 
 
Recrutare grup țintă 
 
Experții din cadrul proiectului Standarde pentru Baia Mare Mare - Incluziune și Integrare fără 
discriminare au participat, în perioada 25-26 ianuarie 2018, la întâlniri cu părinții copiilor de la 
Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, în vederea identificării potențialilor beneficiari ai 
proiectului. Acțiunile au fost organizare în cadrul subactivității 2.3 Selecția și monitorizarea 
continuă a beneficiarilor din grupul țintă cu colaborarea reprezentanților comunității locale, 
respectiv reprezentanții Asociației Standarde pentru Baia Mare.  
 
Aceste activități vor continua și în perioada 29 ianuarie 2018 – 02 februarie 2018, astfel încât 
părinții aflați în zona de implementare a proiectului să afle informații relevante cu privire la 
criteriile de eligibilitate pentru recrutarea grupului țintă. 
Proiectul “Standarde pentru Baia Mare – Incluziune și Integrare fără discriminare” este 
implementat de Municipiul Baia Mare în parteneriat cu Asociația Filantropică Sfântul Ierarh Iosif 
Mărturisitorul, Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Baia Mare și Penitenciarul Baia Mare. 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 
2020. 
"Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă 
invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro/ ". 
 
 
Voluntarii, implicați în activitățile proiectului 
 
 
Joi, 18 ianuarie 2018, la sediul P1 - Asociația Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul, experții din 
echipa proiectului Standarde pentru Baia Mare – Incluziune și integrare fără discriminare, 
reprezentanții și voluntarii Asociației Standarde pentru Baia Mare au participat la grupul de lucru 
organizat pentru a realiza planul de acțiune în cadrul subactivității 1.2. La eveniment a participat 
și doamna viceprimar Vida Noemi, care a sprijinit echipa în realizarea planului de acțiune. 
Planul realizat ieri, cuprinde toate acțiunile din cadrul subactivităților proiectului în care se vor 
implica voluntarii, inclusiv acțiunile din perioada de sustenabilitate prevăzute pe o perioadă de 
minim 12 luni. Pentru o cât mai bună implicare a comunității în soluționarea problemelor sociale 
ale persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, acest plan de acțiune va fi asumat 
oficial de către Municipiul Baia Mare prin semnarea unui acord de parteneriat cu Asociația 
Standarde. 
“Standarde pentru Baia Mare – Incluziune și Integrare fără discriminare” este un proiect 
implementat de Municipiul Baia Mare în parteneriat cu Asociația Filantropică Sfântul Ierarh Iosif 
Mărturisitorul, Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Baia Mare și Penitenciarul Baia Mare. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fonduri-ue.ro%2F&h=ATPES1sBDfrPqS7ZeCSd04CwN1M58o3sCcqJQvMtXhwEANc1v8HTUVjXasYc_p8Szu0F58ZAMkI8dLY8udP-Jm24s9RBReMj9ENkSohsKAagDDBwBmv0-NPlBATgr_LPq5njPo_j1F30euwXgCUT8H-40_5WR30rVyQcyJMDjc2-223n-zjE7ixdEHtxlrdyC7HyXBeLIoQjU5g5tciagGLTpocyCsYtReFnJpjNlsRk27HAMso
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.277767059417801.1073741835.246524222542085&type=3


 
 
 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 
2020. 
"Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă 
invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro/ ". 
 
 
Mediul economic sprijină proiectele Municipiului Baia Mare 
 
 
Tot mai mulți angajatori își arată disponibilitatea de a colabora cu Municipiul Baia Mare în 
implementarea proiectului Standarde pentru Baia Mare-Incluziune și Integrare fără discriminare, 
proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 
2020. La sfârșitul anului trecut, 24 de societăți și-au arătat disponibilitatea de a angaja persoane 
care provin din grupuri vulnerabile prin semnarea unor protocoale de colaborare cu Asociația 
Filantropică Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul P1, responsabili în cadrul proiectului cu 
subactivitivitatea 6.2 Asistarea persoanelor din grupul țintă apte de muncă pentru a-si găsi un 
loc de muncă (plasare pe piața muncii). 
 
Protocoalele de colaborare au fost încheiate în perioada septembrie-decembrie 2017, scopul 
fiind de a sprijini persoanele recrutate în grupul țintă să-și găsească un loc de muncă și de a 
crește disponibilitatea angajatorilor de a angaja persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 
socială. 
“Standarde pentru Baia Mare – Incluziune și Integrare fără discriminare” este un proiect 
implementat de Municipiul Baia Mare în parteneriat cu Asociația Filantropică Sfântul Ierarh Iosif 
Mărturisitorul, Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Baia Mare și Penitenciarul Baia Mare. 
 

http://www.fonduri-ue.ro/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.275112716349902.1073741833.246524222542085&type=3

