Centrul de Incluziune
Socială

Centrul de Incluziune Socială este o unitate de
asistență socială înființată baza Hotărârii nr.
291/4 iunie 2013 a Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca, în cadrul proiectului
POSDRU/96/6.2/S/63444- “Împreună pentru un început
sigur!”
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Despre noi

Centrul de Incluziune Socială este o unitate de
asistență socială dedicată promovării
oportunităților de ocupare, formare profesională și
facilitarea angajării persoanelor de etnie romă, a
persoanelor cu dizabilități, precum și a celorlate
categorii de persoane supuse riscului de
marginalizare și excluziune socială.
Beneficiarii centrului sunt persoane de etnie romă
și a persoane cu dizabilitati, precum si celelalte
categorii de persoane marginalizate social sau
supuse riscului de marginalizare și excluziune
socială.
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Serviciile oferite
Serviciile oferite beneficiarilor în cadrul
Centrului de Incluziune Socială sunt informarea,
consilierea, medierea muncii pe piața internă și
monitorizarea post-angajare, sprijin în demararea
proiectelor lucrative și de economie socială.
Totodată se asigura servicii de formare profesională
și se facilitează accesul la servicii de formare
profesională.
Activitatea de informare din cadrul Centrului de
Incluziune Socială este realizată de personal
specializat. Prin activitatea de informare se oferă
beneficiarilor informații privind ocupațiile,
meseriile și profesiile căutate pe piața muncii,
salarizare și promovare la locul de muncă, precum și
condițiile speciale impuse de potențialii
angajatori.
Activitatea de consiliere din cadrul Centrului de
Incluziune Socială este realizată de personal
specializat care furnizează servicii de consiliere
utilizând un pachet amplu de instrumente, consiliere
individualizata și de grup, identificarea
personalizată, pentru fiecare beneficiar, a unui set
de obiective și stabilirea de comun acord a planului
de acțiune pentru acesta. De asemenea, personalul
centrului evalueaza abilitățile, interesele și
caracteristicile de personalitate în vederea
orientării profesionale prin intermediul testelor de
aptitudini și realizarea profilul psiho-profesional
al solicitanților de locuri de muncă;
Sunt organizate aplicații practice pentru insuțirea
de către aceștia a tehnicilor și instrumentelor de
căutare a unui loc de muncă (întocmirea unui CV, a
unei scrisori de intenție, prezentarea la interviu)
pentru dezvoltarea abilitătilor și încrederii în
sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.
Activitatea de mediere din cadrul Centrului de
Incluziune Socială este asigurată de personal
specializat și presupune identificarea
oportunităților de ocupare profesională prezente pe
piata muncii precum și punerea în legătura a
beneficiarilor proiectului care sunt în căutarea
unui loc de muncă cu potențialii angajatori.
Personalul specializat negociază cu angajatorii în

vederea încadrării în muncă a beneficiarilor,
întocmește planul individual de mediere dar și
monitorizarea beneficiarilor post-angajare.

ARABESQUE S.A.
ASOCIATIA OAMENI BUNI
BISTRO ENGELS
CARITAS EPARHIA GRECO-CATOLICA, CLUJ-NAPOCA
1. BONS SRL
HOTEL CITY PLAZA
HOTEL PAMI
HOTEL PARADIS
HYPERMARKET AUCHAN
HYPERMARKET CORA
KIM JOHANSEN TRANSPORT GROUP
MAGLER&LUGERA
MARKET CARREFOUR
ONCOS S.A.
ONE WAY S.R.L.
PENSIUNE MELLIS
REFLEX PEOPLE SERVICES S.R.L.
RESTAURAN LA TURCU
RESTAURANT CHIOS
RESTAURANT MAIMUȚA PLÂNGĂTOARE
RESTAURANT MARTY CAFFE
RESTAURANT SAMSARA
S.C. LUNCH BOX S.R.L
SC BRODA S.R.L
SC DIFFERIT S.R.L.
SC ECO GARDANEN S.R.L
SC ECOLOR S.R.L
SC EDIS SRL
SC EKERLE S.R.L
SC EUREST ROM SRL
SC FUJIKURA S.R.L
SC LA CASA S.R.L
SC NASTICOM S.R.L
SC PANEMAR S.R.L
SC RESIDO TRADE SRL
SC ROSAL S.R.L –Spații verzi
SC ROTTAPRINT S.R.L.
SC SIMACEK S.R.L.
SC SOMEȘUL S.R.L
SC SPLENDORAMA S.R.L
SC SUPREMOFFICE S.R.L
SC VITACOM S.R.L

SC.CONA S.R.L
SPALATORIE AUTO CAR WASH
SUPERMARKET PROFI

Contact
Iclodean-Lazar Magda
str. Plevnei nr. 158, Cluj-Napoca
tel: 0264281431

