
 

 1 

CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, cod 310134, tel./ fax. – 0040 – (0)257 – 210055, 253721 

mobil: 0040 – (0)745 – 534965; 0040 – (0)722 – 403377 
e – mail: secretariat@dgaspc-arad.ro; web: www.dgaspc-arad.ro 

Operator de prelucrare date cu caracter personal nr. 8089 

 
COMUNICAT – APRILIE 2012 

Proiectul “Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale în 
Regiunile Nord Vest, Sud Vest Oltenia şi Vest” 

 
 

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” în parteneriat cu: 

� Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială – ASSOC (partenerul 
principal), 

� Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea şi 
� “Szoceg” – Societate de Servicii Sociale şi Sănătate din Ungaria. 

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului pe piaţa muncii al 
persoanelor vulnerabile din punct de vedere social prin crearea mecanismelor pentru 
implementarea conceptului de economie socială. 

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: 

1. 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). 

2. Pregătirea a 135 de persoane resursă, din aria celor trei regiuni cuprinse în proiect, 
ca formatori în economie socială (60), manageri de întreprindere socială (60) şi 
asistenţi comunitari (15), pentru a asigura abordarea integrată a serviciilor de 
asistenţă pentru persoanele vulnerabile. 

3. 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 
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formare profesională continuă, urmate de asigurarea serviciilor de ocupare 
profesională şi angajare în întreprinderile sociale înfiinţate pe durata proiectului. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 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 desfăşoară activităţi de promovare a drepturilor 
persoanelor vulnerabile (conform grupului ţintă al proiectului), urmărind sprijinirea 
integrării lor pe piaţa muncii. Se urmăreşte 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 
şi publicitate, formare profesională, schimb de experienţă transnaţională şi dezvoltarea 
de întreprinderi sociale. 

 
Grupul ţintă al proiectului este format din următoarele categorii de persoane: 
� Persoanele beneficiare de venitul minim garantat; 
� Persoane de etnie romă; 
� Persoane cu dizabilităţi; 
� Femei; 
� Familii cu mai mult de 2 copii; 
� Tineri care sunt pe cale sa părăsească sistemul de protecţie a copilului. 

 
 

În ceea ce priveşte activitatea de formare profesională, în perioada martie – 
decembrie 2012, în cadrul proiectului ”Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale în 
Regiunile NV, SV Oltenia şi V”, instituţia noastră va organiza următoarele cursuri: 

 
Nr. Curs Localitate Perioada de desfăşurare 
1 Lucrător comercial  Buteni Martie – mai 
2 Bucătar Buteni Martie - august 
3 Mecanic auto Buteni Aprilie 
4 Bucătar Cuied Martie – septembrie 
5 Agent curăţenie clădiri şi mijloace de 

transport 
Săvârşin Aprilie – iunie 

6 Agent curăţenie clădiri şi mijloace de 
transport 

Şimand Iunie – august 

7 Agent curăţenie clădiri şi mijloace de 
transport 

Adea Martie – mai 

8 Lucrător comercial Adea Aprilie – iunie 
9 Operator introducere prelucrare validare 

date (IT) 
Sântana Aprilie  

10 Lucrător comercial Sântana Iunie – august 
11 Tehnician maseur Arad Aprilie – decembrie 
12 Agent curăţenie clădiri şi mijloace de 

transport 
Semlac Aprilie- iunie 
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13 Confecţioner textile Arad Iulie – octombrie 
14 Lucrător comercial Curtici Septembrie – noiembrie 
15 Agent curăţenie clădiri şi mijloace de 

transport 
Arad Septembrie – noiembrie 

16 Operator introducere prelucrare validare 
date (IT) 

Arad August  

17 Frizer coafor manichiurist pedichiurist Arad Iulie – decembrie 
18 Operator introducere prelucrare validare 

date (IT) 
Ineu Iulie  

 
 

Persoanele beneficiare trebuie să aibă domiciliul în judeţul Arad şi nu trebuie să fie 
angajate. 

 
Persoanele care sunt interesate şi îndeplinesc criteriile amintite anterior se pot adresa 

pentru înscrieri la sediul Centrului de Resurse pentru Persoane Vulnerabile Social din Arad cartier 
Micălaca str. Nicolae Titulescu bl. 342 sc. B ap. 2, vis-a-vis de Genesis sau la telefon 0762245448. 

 
Beneficiarii cursurilor de formare profesională vor primi subvenţii astfel:  
� persoanele încadrate într-un grad de handicap - 329 lei; 
� celelalte categorii de persoane vulnerabile ale grupului ţintă - 276 lei. 

 
Subventia nu reprezintă un venit permanent. Plata subvenţiei, pentru fiecare cursant în parte, 

se face o singură dată, la finalul cursului. 
 

Participanţilor li se decontează transportul. 
 


