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ASOCIAȚIA CENTRUL DE CERCETARE ȘI FORMARE A UNIVERSITĂȚII DE NORD BAIA MARE 
in parteneriat cu  

PRIMĂRIA ORAȘULUI JIBOU, SCOALA GIMNAZIALA “ LUCIAN BLAGA” și ASOCIAȚIA VIS JUVENTUM  

Desfasoara proiectul “ Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul întregii 
comunități”, finantat prin Contract POCU / 18 / 4.1. / 101910 având ca obiect specific 4.1 Reducerea 
numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în 
care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate,  

 Proiectul are ca scop inovarea socială, comunicare, cunoaștere și schimb de experiență între specialiști 
din administrația publică, organizații nonguvernamentale si asociații profesionale cât și reprezentanți ai 
comunității vizate. Este important să creștem gradul de implicare a comunității locale în rezolvarea 
problemelor sociale din comunitatea marginalizată, combaterea segregării și a atitudinii discriminatorii 
manifestate în special față de persoanele de etnie romă, prin încurajarea voluntariatului și implicarea unor 
persoane din toate domeniile sociale, pentru a putea aborda integrat nevoile cu care persoanele vulnerabile se 
confruntă.  

 Persoanele interesate de completarea studiilor, participarea la cursuri de 
formare și găsirea unui loc de muncă care implicit conduc la creșterea calitătii 
vieții, din zona orașului cu străzile Odorheiului, Tudor Vladimirescu, Nucului, 
Ronei, Someșului, Eroilor, Bisericii Vechi, Fundătura Râului, Cărămidarilor, 
Lăutarilor, Stejarilor, Liceului, precum și persoane care doresc să se implice 
voluntar în activitățile care se vor derula, sunt rugate să contacteze personalul 
din cadrul primăriei Jibou sau să se prezinte la sediul instituției  din Jibou, str. 
P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 4. 

Contact: Revnic Lidia, Coordonator centru de resurse, telefon 0744891537 

                Rus Ileana Claudia, expert organizare evenimente, telefon 0743367598 

                Teglas Rodica, expert GT, telefon 0760238410 

                Tirintica Tabita, expert GT, telefon 0762277764 

 


