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FINALIZAREA PROIECTULUI  
“Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale în Regiunile Nord Vest, Sud Vest 

Oltenia şi Vest” 
 
 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad în parteneriat cu 
Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială – ASSOC Baia Mare a susţinut 
conferinţa de finalizare a proiectului “Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale în 
Regiunile Nord Vest, Sud Vest Oltenia şi Vest”, în data de 29 mai 2013, ora 11.00, în 
Sala de sedinta  de la etajul I în cadrul Consiliului Judeţean Arad. 

Proiectul “Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale în Regiunile Nord Vest, 
Sud Vest Oltenia şi Vest” s-a derulat pe durata a trei ani şi a fost 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”. 
 

Obiectivul principal al acestui proiect a fost facilitarea accesului pe piaţa muncii al 
persoanelor vulnerabile din punct de vedere social, prin crearea mecanismelor pentru 
implementarea conceptului de economie socială în cele trei regiuni: Nord Vest, Sud Vest 
Oltenia şi Vest. 

 
Grupul ţintă a fost format din: 

�  600 femei (200 Arad) 
�  450 persoane cu dizabilităţi (150 Arad) 
�  600 persoane de etnie romă (200 Arad) 
�  60 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie a copilului (20 Arad) 
�  150 familii cu mai mult de 2 copii (50 Arad) 
�  600 persoane care trăiesc din venitul minim garantat (200 Arad) 
�  360 persoane implicate în activităţi de economie socială (120 Arad) 
�  15 asistenţi comunitari (5 Arad) 

 
Rezultate obţinute în cadrul proiectului Regiunea Vest: 
� Dezvoltarea unui Centru Regional de Resurse în municipiul Arad; 
�  Studii, cercetări și analize pentru identificarea nevoilor de formare profesională a 

pentru 820 persoane; 
�  Calificare profesională pentru 820 persoane din grupul ţintă; 
�  Asistenţă în găsirea unui loc de muncă: 

o orientare și consiliere profesională - 315 beneficiari; 
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o medierea locurilor de muncă – 272 beneficiari ; 
o consolidarea capacităţilor, competenţelor și stimei de sine – 315 

beneficiari. 
�  Instruirea și certificarea în domeniul antreprenoriatului în economia socială pentru: 

o 20 formatori în economie socială; 
o 20 manageri de întreprindere socială; 
o 40 specialiști în economia socială; 
o 40 specialiști în incluziunea socială; 
o 5 asistenţi comunitari. 

�  Activităţi de informare și constientizare referitoare la conceptul de economie 
socială pentru 50 de autorităţi publice locale, 23 ONG-uri și 133 agenţi economici; 

�  Consultanţă pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în judeţul Arad oferită 
pentru 6 entităţi; 

�  Înfiinţarea unui atelier de croitorie în subordinea DGASPC Arad. 
              

În Arad au fost desfășurate programe de formare profesională în următoarele 
domenii:  

� Agent curăţenie clădiri și mijloace de transport 
�  Bucătar 
�  Comunicare în limba engleză 
�  Confecţioner textile 
�  Lucrător comercial 
�  Mecanic auto 
�  Tehnician maseur 
�  Operator prelucrare validare date 
�  Antreprenor în economia socială 

 
Bugetul total al proiectului a fost de 19.397.031 lei, din care  bugetul D.G.A.S.P.C. 

Arad a fost de 2.036.341 lei. Contribuţia eligibilă a beneficiarului (partenerul principal) a 
fost de 2,1% din bugetul total. 

  


