
 
 

S.E.S. 1  
Linie de producție de panificație - 12 locuri 

de munca noi, din care: 9 persoane vulnerabile; 

3 persoane echipa de management operațional. 

 
 

S.E.S. 2  
Servicii de recuperare medicală, servicii 
sociale și leasing de personal calificat către alte 
structuri sociale (azil bătrâni, cămin copii) - 22 
locuri de munca noi, din care: 14 persoane 
vulnerabile; 5 persoane specialiști; 3 persoane 
echipa de management operațional. 

 

 

 
 

„Bunăstare pentru persoane vulnerabile 
prin structuri de economie socială” 

 
POSDRU/168/6.1/G/144050 

 

Arie de implementare: 
Regiunea București-Ilfov 
Regiunea Sud-Muntenia 
Sedii de implementare: 
-Primăria Buturugeni, județul Giurgiu 
-Asociația „Societatea Națională Spiru Haret 
pentru Educație, Știință și Cultură”, cu sediul în 
Str. Nicolae Iorga, nr. 36, cod poștal 010436, 
sector 1, București. 
Durata proiectului: 12 luni 
 

Date identificare proiect: 
 POSDRU/168/6.1/G/144050 
Axa prioritară 6:   

„Promovarea incluziunii sociale” 
Domeniul major de intervenție 6.1: 

„Dezvoltarea economiei sociale” 
 

Valoarea totală a proiectului: 
2.049.726,32 lei 

Contribuția beneficiarului: 
40.994,53 lei 

Valoarea finanțării nerambursabile acordată 
de FSE și de la bugetul național: 

2.008.731,79 lei 
 

Contact: 
Manager proiect:  

Laura-Oana Goran 
e-mail: manager_proiect_144050@yahoo.com 

website oficial: www.ses.snsh.ro 

 
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod 
obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau 

a Guvernului României” 

 
 

Proiect cofinanțat din 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin 

Programul Operaţional Sectorial  

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

 

INVESTEŞTE ÎN OAMENI! 

„Bunăstare pentru 
persoane vulnerabile 

prin structuri de 
economie socială” 

 
 
 

 
 

 
Solicitant: Asociața “Societatea 

Natională Spiru Haret pentru  Educație, 
Știință și  Cultură” 

 
Partener: Primăria Buturugeni,  județul 

Giurgiu 
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OBIECTIVELE PROIECTULUI 
 
OBIECTIVUL GENERAL:  

Dezvoltarea durabilă a economiei sociale 
prin instrumente inovative de facilitare a 
accesului pe piața muncii, în vederea 
promovării unei societăți inclusive și coezive 
și creșterea bunăstării persoanelor 
vulnerabile în regiunea Sud Muntenia. 

 

OBIECTIVELE SPECIFICE: 

 OS1. Înființarea și dezvoltarea 
sustenabilă a două structuri de economie 
socială în vederea creării de locuri de muncă 
pentru persoane vulnerabile, precum și 
pentru furnizarea de produse și servicii 
sociale în folosul comunității;  

 OS2. Dezvoltarea și consolidarea 
capacităţilor, competenţelor și cunoştinţelor 
profesionale și antreprenoriale, precum și 
consolidarea stimei de sine a persoanelor 
vulnerabile în vederea creării condițiilor de 
(re)integrare pe piața muncii;  

 OS3. Promovarea potențialului de 
dezvoltare a economiei sociale și a 
conceptului de antreprenoriat social în 
vederea conștientizării opiniei publice cu 
privire la beneficiile acestora, precum și 
pentru reducerea riscului excluziunii sociale 
a persoanelor vulnerabile;  

 OS4. Sprijinirea parteneriatelor in 
vederea imbunătățirii capacității operaționale 
a autorităților locale de a facilita accesul 
persoanelor vulnerabile la educație și pentru 
(re)integrarea acestora pe piața muncii. 

 

  

 
 

GRUPURILE ȚINTĂ 
 
Conform Ghidului Solicitantului – Condiții 
Specifice, D.M.I. 6.1, Proiectul nostru 
vizează următoarele categorii de grupuri 
țintă:  
 Persoane din grupuri vulnerabile: 

femei (în situație de risc); persoane care 
trăiesc din venitul minim garantat; persoane 
cu dizabilități; persoane de etnie rromă;  
 Manageri ai structurilor economiei 

sociale;  
 Specialiști implicați în economia 

socială. 
 

BENEFICII ALE GRUPURILOR ȚINTĂ 
 Servicii de ocupare: consiliere 

psihologică; informare, orientare și consiliere 
profesională; asistență pentru (re)integrare 
pe piața muncii - 23 persoane vulnerabile;  
 Programe de dezvoltare a 

competențelor TIC - 23 persoane vulnerabile;  
 Programe de formare profesională, 

inițiere antreprenorială - 23 persoane 
vulnerabile;  
 Programe de formare profesională, 

calificări pentru SES-uri - 17 persoane 
vulnerabile;  
 Programe de formare managerială 

antreprenorială - 11 persoane (6 manageri + 
5 specialiști);  
 Înființare și dezvoltare a 2 SES-uri;  
 Crearea a 34 de locuri de muncă noi, 

din care 23 pentru persoane vulnerabile, cel 
puțin 50% femei. 
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REZULTATE ALE PROIECTULUI 
 

 34 locuri de muncă noi in 
comunitatea rurală; 
 2 afaceri sociale în comunitatea 

rurală; 
 Servicii de ocupare pentru 23 

persoane vulnerabile; 
 Competențe antreprenoriale pentru 

34 de persoane implicate; 
 Competențe profesionale, inclusiv 

competențe TIC pentru 23 persoane 
vulnerabile din comuntatea rurală. 
 Calificări pentru 17 persoane 

vulnerabile adaptate cerințelor pieței muncii 
locale; 
 Formare profesională adaptată 

nevoilor specifice locale; 
 Recuperare medicală pentru 

îmbunătățirea calității vieții persoanelor 
din comunitatea rurală; 
 Produse de panificație  prin 

valorificarea potențialului economic al 
comunităţii locale.  

 

ACTIVITATI  ALE PROIECTULUI 
 A1. Managementul proiectului: se 

desfășoară în L1 – L12; 
 A2. Activităţi integrate dedicate 

persoanelor vulnerabile, managerilor și 
specialiștilor din cadrul celor 2 Structuri de 
Economie Socială, create și dezvoltate în 
proiect: se desfășoară în L1 – L11; 
 A3.  Înfiinţarea şi dezvoltarea durabila 

a 2 Structuri de Economie Socială: se 
desfășoară în L1 – L12.  
 


