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ASOCIATIA “CENTRUL DE INFORMARE 

SI DOCUMENTARE  

PENTRU INTEGRARE EUROPEANA SI 

DEZVOLTARE DURABILA”  

BRAILA 



AGENDA 

• Istoric si statut 

• Scopul Asociatiei 

• Dotări şi personal 

• Domenii de activitate 

• Proiecte proprii 

• Proiecte in parteneriat 
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ISTORIC 

    Asociatia a fost infiintata 

in anul 2005 la initiativa: 

 Consiliului Judetean 

Braila 

 30/35 consilii locale din  

judetul  Braila 
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STATUT 

 Persoana juridica de drept privat, fara 

scop patrimonial 

 Organizatie non-guvernamentala conform 

Ordonantei de Guvern nr. 26/2000 
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SCOPUL ASOCIATIEI 

    Asociatia reprezinta un punct de referinta 

pentru Regiune, s-a dezvoltat si se 

dezvolta in continuare ca un centru de 

servicii (de informare, consultanta, si 

formare) si asistenta tehnica pentru toate 

unitatile administrativ teritoriale din 

Regiunea de dezvoltare  Sud-Est. 
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DOTARI SI PERSONAL 

 Infrastructura 

 

 Echipamente 

 

 Personal 
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DOMENII DE ACTIVITATE 

 Informare, documentare; 

  Consultanţă; 

  Asistenţă tehnică; 

  Elaborare cereri de finanţare, studii,  planuri si 

strategii de dezvoltare; 

  Formare profesională; 

  Implementare de programe, parteneriate. 

9 



PROIECTE PROPRII 

• SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT 

AL PACTULUI REGIONAL PENTRU 

OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA, 

REGIUNEA SUD-EST 
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www.stpse.ro 



PROIECTE PROPRII 

CENTRU DE INFORMARE AL RETELEI 

EUROPE DIRECT,COMISIA EUROPEANA 
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www.infocid.ro/e-direct 



PROIECTE IN PARTENERIAT 

    DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE IN 

COMUNITATI RURALE  

    BENEFICIAR: Fundatia Romtens Bucuresti 

    PARTENERI: Belfast Healthy Cities,  

                          SC DAD EXPERTISE SRL, 

                          SC CARDINAL JOBS SRL,  

                          Asociaţia C.I.D.I.E.D.D. Brăila 
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ROLUL ASOCIATIEI 

     Asociaţia contribuie la elaborarea instrumentelor 

de analiză a nevoilor de consiliere şi orientare 

profesională a populaţiei, precum şi evaluarea 

nevoilor de formare profesională pentru managerii 

şi angajaţii din mediul rural, furnizează servicii de 

formare profesională pentru managerii şi angajaţii 

din mediul rural, precum şi servicii de consiliere 

profesională şi de dezvoltare personală. 
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ACTIVITATI IN CADRUL 

 PROIECTULUI 
• Analiza nevoilor de consiliere şi orientare 

profesională a populaţiei din regiune. 

• Evaluarea nevoilor de formare profesională pentru 

managerii şi angajaţii din mediul rural 

• Servicii de formare profesională pentru managerii şi 

angajaţii din mediul rural 

• Servicii de consiliere profesională şi de dezvoltare 

personală 
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ACTIVITATI REALIZATE 

PACHETUL DE ACTIVITATI 1 

• Identificarea si includerea in proiect a 6 

comunitati din regiunea de Sud – Est. 

• Realizarea de interviuri cu actori cheie si de 

focus grupuri in cele 6 comunitati. 

• Colectarea, introducerea si analiza datelor si 

realizarea raportului privind nevoile reale ale 

populatiei din teritoriul vizat. 
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PACHETUL DE ACTIVITATI 5 

    Furnizarea de servicii de consiliere profesionala 

si pentru dezvoltarea personala a populatiei din 

mediul rural in vederea motivarii angajatilor de a 

participa la formarea profesionala. 

    Organizarea a doua sedinte de consilere pentru 

40 de persoane (aflate in cautarea unui loc de 

munca/somer) in 6 comunitati. 
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PACHETUL DE ACTIVITATI 6 

    Activitati de formare profesionala pentru 

managerii din mediul rural care sa integreze 

module privind asigurarea sanatatii si 

securitatii la locul de munca. 

    Organizarea de cursuri de formare 

profesionala pentru 10 manageri in 6 

comunitati. 
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PACHETUL DE ACTIVITATI  7 

    Activitati de formare profesionala pentru 

angajatii din mediul rural care sa integreze 

module privind asigurarea sanatatii si 

securitatii la locul de munca. 

    Organizarea de cursuri de formare 

profesionala pentru 15 angajati in 6 

comunitati.  
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PREZENTARE IN IMAGINI 
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CONTACT 

Vila Lacramioara, Aleea Centrala, 

Statiunea Lacu Sarat , Judetul Braila,  

cod postal 817026 

Telefon/fax: 0239.652707, 0239.652706 

Email: cid.braila@infocid.ro 

www.infocid.ro 
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