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COMUNICAT DE PRESĂ  
Fonduri europene pentru integrarea pe piaţa muncii a persoanelor 

dezavantajate social 
 
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad implementează 
proiectul “Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale în Regiunile Nord Vest, 
Sud Vest Oltenia şi Vest".  
 Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului pe piaţa muncii al 
persoanelor vulnerabile din punct de vedere social (romi, persoane cu dizabilităţi, tineri 
din sistemul de protecţie a copilului), prin crearea mecanismelor pentru implementarea 
conceptului de economie socială. 
 Proiectul “Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale în Regiunile Nord Vest, 
Sud Vest Oltenia şi Vest" se derulează în parteneriat cu Asociaţia Profesională 
Neguvernamentală de Asistenţă Socială – ASSOC (partenerul principal), Asociaţia 
pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea și “Szoceg” - Societate de Servicii Sociale şi 
Sănătate din Ungaria. 
 Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6. "Promovarea 
incluziunii Sociale", Domeniul major de intervenţie 6.1. ”Dezvoltarea economiei 
sociale”. Valoarea totală a proiectului este de 19.397.032 de lei, din care asistenţa 
financiară nerambursabilă este de 18.290.875 de lei, iar valoarea neeligibilă este de 
713.809 lei. 
 Lansarea proiectului în Regiunea Vest a avut loc în luna august a anului 2010. 
 Proiectul se derulează pe o perioadă de trei ani şi vizează atingerea a trei obiective 
specifice:  

 Dezvoltarea unor structuri suport, prin trei centre regionale de resurse ale 
economiei sociale, în municipiile Baia Mare, Râmnicu Vâlcea şi Arad. Aici vor 
fi desfăşurate activităţi de promovare a drepturilor persoanelor vulnerabile, 
pentru sprijinirea integrării lor pe piaţa muncii. Aceste structuri urmăresc, în 
principal, formarea profesională şi dezvoltarea întreprinderilor sociale 
adaptate capacităţilor persoanelor vulnerabile din grupul ţintă (romi, disabili, 
tineri proveniţi din sistemul de protecţie a copilului). 

 Pregătirea a 135 de persoane resursă, din aria celor trei regiuni cuprinse în 
proiect, ca formatori în economie socială (60), manageri de întreprindere socia-
lă (60) şi asistenţi comunitari (15), pentru a asigura abordarea integrată a 
serviciilor de asistenţă pentru persoanele vulnerabile. 
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 Asigurarea pregătirii unui număr de 2.460 de persoane vulnerabile (820 
beneficiari pentru Regiunea Vest) din grupul ţintă în scopul dezvoltării 
capacităţilor profesionale necesare pentru ocuparea unui loc de muncă în 
entităţi ale economiei sociale. Obiectivul va fi realizat prin integrarea acestor 
persoane în programe de formare profesională continuă, urmate de asigurarea 
serviciilor de ocupare profesională şi angajare în întreprinderile sociale 
înfiinţate pe durata proiectului. 

 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Arad a demarat 

activităţile  aferente primului an din cadrul proiectului prin înfiinţarea Centrului de 
Resurse pentru categoriile vulnerabile social, care formează grupul ţintă.  

Centrul Regional de Resurse desfășoară activităţi de promovare a drepturilor 
persoanelor vulnerabile (conform grupului ţintă al proiectului), urmărind sprijinirea 
integrării lor pe piaţa muncii. Se urmărește implicarea actorilor (agenţi economici, 
autorităţi locale, organizaţii non guvernamentale) pentru dezvoltarea conceptului de 
economie sociala, prin organizarea de seminarii, grupuri de lucru, campanii de 
informare și publicitate, formare profesionala, schimb de experienţă transnaţională și 
dezvoltarea de întreprinderi sociale. 

Intr-o altă etapă a proiectului au fost stabilite modalităţile de identificare și selecţie 
a beneficiarilor din grupul ţintă, solicitându-se sprijinul autorităţilor locale în vederea 
identificării acestora.  

În acest sens au fost aplicate 820 de chestionare pentru următoarele categorii de 
persoane: 

� Persoanele beneficiare de venitul minim garantat: 200; 
� Persoane de etnie romă: 200; 
� Persoane cu dizabilităţi: 150; 
� Femei: 200; 
� Familii cu mai mult de 2 copii:50; 
� Tineri care sunt pe cale să părăsească sistemul de protecţie al copilului: 20. 

 

După finalizarea aplicării chestionarelor și introducerea informaţiilor colectate  în 
baza de date pentru studiul sociologic, personalul Centrului de resurse a iniţiat 
activitatea de recrutare a persoanelor resursă fiind identificaţi 20 de viitori formatori în 
economia socială și 20 de viitori manageri de întreprinderi sociale. Pentru identificarea 
acestor actori sociali, personalul Centrului de resurse a aplicat un ghid de interviu 
fiecărei persoane resursă în vederea stabilirii nevoilor de formare. Persoanele resursă 
identificate sunt: 

 persoane cu spirit antreprenorial care au dezvoltat deja o afacere sau fac 
parte dintr-o echipă de management; 

 cadre didactice care au arătat deschidere faţă de conceptul –economie socială; 
 reprezentanţi ai diferitelor ONG-uri care activează în domeniul social; 
 persoane interesate în promovarea conceptului-economie socială. 
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În luna ianuarie s-a desfășurat primul seminar cu tema „Reglementări în 
domeniul economiei sociale” la care au fost invitate toate persoanele resursă 
identificate. 

Începând cu luna februarie a.c., asistenţii sociali din cadrul Centrului de resurse și-
au concentrat activitatea pe întocmirea dosarelor în vederea participării la cursurile de 
calificare și pe activitatea de informare a agenţilor economici și a organizaţiilor 
neguvernamentale care activează în domeniul social în ceea ce privește activităţile 
proiectului și conceptul de economie socială. În acest sens, asistenţii sociali au vizitat 75 
de agenţi economici și 23 de asociaţii/fundaţii. 

În luna martie s-a derulat în localitatea Buteni un seminar pentru dezbaterea 
reglementărilor din domeniul economiei sociale, la care au participat alături de 
specialiștii din cadrul proiectului, reprezentanţi ai autorităţilor locale și beneficiarii din 
zona respectivă. 

O altă activitate aflată în derulare constă în realizarea demersurilor în vederea 
înfiinţării la nivel local a Grupurilor comunitare de dezvoltare și îmbunătăţire a 
serviciilor prin promovarea economiei sociale, în acest sens urmărindu-se înfiinţarea a 
5 întreprinderi sociale la nivelul Regiunii Vest. 

În perioada următoare, la nivelul comunităţilor locale, se vor desfășura seminarii 
privind dezbaterea reglementărilor din domeniul economiei sociale, promovarea 
responsabilizării și implicării comunităţilor locale în procesul de incluziune socială, 
precum și dezbaterea raportului de analiză realizat în urma aplicării chestionarelor. 
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