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Centrul de Dezvoltare Socială T&CO (CDS) 

Centrul de Dezvoltare Socială T & CO (CDS) este o organizație neguvernamentală ce are ca scop:
•dezvoltarea socială durabilă a comunității locale și nationale prin elaborarea, promovarea, dezvoltarea și implementarea
de programe culturale naționale, activități de educație permanentă, formare, specializare,

•Competențe IT-autorizat ANC

•Designer pagini web-autorizat ANC

•Educator specializat-autorizat ANC

•Asistent relații publice și comunicare-autorizat ANC
•proiecte ce vizează activități sociale, promovarea culturii și a tradițiilor naționale, organizarea de mese rotunde,
conferințe, simpozioane.

CDS este o asociație membră a Pactului pentru Ocupare și Incluziune Socială din regiunea de NE a României, care
asigură Secretariatul tehnic al Pactului NE din anul 2014.

CDS este unul din FONDATORII FONSS-Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale



PARTENERIATE CDS 
NAȚIONALE 

▪ Fundația Academică Petre Andrei-FAPA, 

▪ Universitatea Petre Andrei din Iași-UPA, 

▪ Universitatea Politehnica București

▪ Universitatea de ARTE Iași

▪ Liga Studenților ALSUPA

▪ Fundația Alături de Voi-ADV

▪ SOCIUS

▪ Human Respect Solution-HRS

▪ Development Training Consulting

▪ NAȚIONALE

▪ Sanitas

▪ Cabinete avocatură

▪ Centrul educațional-HOP SCOTCH

▪ Gradeco

▪ Grădinița Longavit

▪ Penitenciarul Iași

▪ DGASPC Iași

▪ Teatrul Luceafărul



PARTENERIATE CDS 

Europene

Internaționale 

Parteneriate 

▪ INFOR ELEA-Consorțiu de 
formare profesională Torino, 
ITALIA 
https://inforelea.academy/

▪ GCSR-Global  Confederation 
for Roumanian Students, 
Malmo, Suedia www.gcrs.ro

https://inforelea.academy/
http://www.gcrs.ro/
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PROIECTE

2012-TEATRU ȘCOALĂ - a cunoaște înseamnă a egala,
•finanțare AFCN, obiectiv general-dezvoltarea culturală prin arta spectacolului, cu implicarea a 20 tineri în programe
alternative de educație și petrecere a timpului liber.
•10 ateliere multifuncționale(teatru, muzică, literatură, costumație),
•5 cursuri manufactură și mânuire păpuși de mână,
•crearea unui nucleu teatral
•spectacol final,
•buget 12 000 euro



YOUTH IN WORK
ROMÂNIA –ITALIA 
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✓ 2014-cofinanțat prin Programul ”Tineret în
Acțiune” al Uniunii Europene,

✓ 14 500 euro
✓ creșterea gradului de informare și implicarea

tinerilor în probleme legate de integrarea lor
pe piața muncii într-un parteneriat deschis și
dinamic între organizații din România și din
Italia, cu implicarea a 22 de tineri din cele
două țări.



„SISTEME INOVATIVE PENTRU MUNCĂ”

✓ 2014-2015 

✓ POSDRU/127/G/5.1/128213, cu un buget 
alocat 619230 lei, 

✓ Creșterea șanselor de ocupare pentru 
minim 270 persoane din regiunea Nord 
Est, 

✓ șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, 
persoane inactive, persoane în căutarea 
unui loc de muncă.
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„Formarea profesională – cheia pentru dezvoltarea în carieră și un acces egal pe piața 
muncii” 

2014-2015
•„Formarea profesională – cheia pentru dezvoltarea în
carieră și un acces egal pe piața muncii” - CDS a fost
partener în cadrul proiectului POSDRU 144/6.3/G/135227,
(beneficiar: Universitatea Politehnică București).
• îmbunătățirea accesului unui număr de 520 de femei pe
piața muncii, prin participarea la programe de formare
profesională, de calificare sau instruire. implementarea
unor programe de calificare profesională continuă din
domeniile industriei și serviciilor, pentru 360 de femei, în
vederea creșterii calificării și abilităților, pentru
îmbunătățirea oportunităților de angajare ale acestora.
•buget alocat 1.476.822.15 lei.



www.centruldezvoltaresociala.ro

FORM ACT-nominalizat la Gala Fondurilor Structurale 18 decembrie 2017 București

2015

•FORM ACT – Program de formare activă a
studenților și masteranzilor în domeniile științelor
socio-umane, juridice și economice din Regiunea
de Nord-Est”, POSDRU 189/2.1/G/155699
•Buget: 1.404.305,98 lei

•Creșterea relevanței educației universitare pentru piața muncii
și eficientizării stagiilor de practică pentru un numar de 150 de
studenți și masteranzi din cadrul facultăților cu profil socio-
uman, juridic și economic din regiunea Nord-Est, în vederea
integrării cu succes pe piața muncii a acestora.
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TEATRU pentru TINE-nominalizat la Gala Fondurilor Structurale 18 decembrie 2017 București

2016 
Teatru pentru Tine
•finanțare de la Consiliul Local al Municipiului Iași
• buget 69 000 lei. 
•dezvoltarea unui program de intervenție culturală prin 
formare/informare trandisciplinară în teatru pentru tinerii din 
Municipiul Iași și atragerea tinerilor prin mijloace specifice de 
intervenție culturală, în vederea realizării de proiecte 
interdisplinare prin teatru.
•Ateliere de Expresie corporală, Mișcare scenică de la exercițiu 
la reprezentare, Înscrierea mișcării în spațiul real sau imaginar, 
Educarea vocii pentru spectacolul de teatru, Inițiere în resursele 
constructului teatral, Abordarea teatrală a unui text, Vocea 
cântată în economia spectacolului teatral, Noțiuni de tehnică 
scenică, Construcția spectacolului, Montajul fotografic și 
Fotografia de teatru. 
•Spectacolul final realizat exclusiv de grupul țintă a avut 
fragmente din: Chirița în provincie, O noapte furtunoasă și 
Pygmalion.
•expoziție fotografică cu realizările tinerilor din proiect, ca 
rezultat al atelierului de Artă fotografică pentru teatru.



VĂ MULȚUMESC!
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