
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu ce vă ajută? 

 

✓ Prin Legea nr.193/21.08.2020 au fost aduse modificări şi completări la Legea nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

 

✓ Dacă reprezentați o companie cu mai mult de 50 de angajați atunci puteți să beneficiați de serviciile 

noastre prin redirecționarea a 50% din contribuția lunară pe care o datorați la fondul de handicap. 

 

✓ Vă punem la dispoziție o gamă largă de proiecte, de la evaluare, la dezvoltare de personal și sisteme 

de conducere a performanței, la cursuri avansate de comunicare (PCM), negociere și vânzare, Mental 

Toughness, WellBeing, până la organizarea de team building-uri și conferințe.  

 

✓ Toate serviciile sunt realizate prin activitatea proprie a angajaților Creative&Bright. 50% dintre 

angajați fiind reprezentați de persoane cu handicap care ne onorează zilnic cu încrederea și dăruirea 

lor profesională. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cum beneficiați de această oportunitate? 

 

Pasul 1:  

➢ Obțineți de la departamentul dvs. financiar-contabil suma pe care o plătiți lunar către fondul de 

handicap.  

➢ Lunar, 50% din suma datorată va merge în continuare către bugetul de stat la fondul de handicap iar 

50% din sumă o puteți redirecționa către Creative&Bright, societate autorizată ca Unitate Protejată 

pentru a beneficia de programele noastre la prețuri imbatabile. 

 

Pasul 2:  

➢ Analizăm împreună oportunitățile de dezvoltare prin accesarea proiectelor noastre, proiecte pe care 

le personalizăm în funcție de nevoile de instruire/dezvoltare ale angajațiilor dvs.  
 

Pasul 3:  

➢ Încheiem un acord de parteneriat. 
 

Pasul 4:  

➢ Implementăm programele menite să vă aducă plus valoare atât angajaților dvs. cât și companiei. 

➢ Măsurăm, rezultatele pe care le obținem sunt întotdeauna echivalente cu reușita. 

➢ Continuăm, suntem un etalon al calității în domeniul HR. 
 

Pasul 5:  

➢ Vă bucurați de rezultatele pozitive și cuantificabile ale colaborării cu Creative&Bright,  

➢ Ajutați persoanele cu handicap să se integreze în piața muncii, 

➢ Vă reduceți substanțial costurile cu instruirea și organizarea de evenimente pentru angajații dvs. 
 

Pentru a beneficia și dvs. de această oportunitate, ne puteți contacta: 

   

            La nr. de mobil 0725.212.559 
 

             

            Sau prin trimiterea unui e-mail la adresa: office@creativebright.ro  

 

Împreună, dezvoltăm parteneriate strategice! 

mailto:office@creativebright.ro

