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          Statutul juridic al celor doua SESuri va fi 
„Asociatie” si se vor furniza servicii si bunuri, 
precum: servicii de ocupare, asistenta sociala, 
leasing de personal, recuperare medicala, formare 
profesionala si produse de panificatie. Organizarea 
resurselor revine intregii echipei de management: 
Manager Proiect (S), Asistent manager proiect (S), 
Responsabil financiar (S), Consilier juridic (S), 
Expert achizitii publice (S), Expert IT (S) si 
Responsabil implementare procese (P), asigurandu-
se astfel elaborarea de documente, obtinerea de 
autorizatii si asigurarea conditiilor de implementare 
a activitatii celor doua SESuri. Activitatea se va 
derula in L1–L12, in mod diferentiat in functie de 
fiecare etapa de realizare a subactivitatilor sale.  
 
        Linie de producţie de panificaţie – 12 locuri 
de muncă noi, din care: 9 persoane vulnerabile; 3 
persoane echipa de management operaţional. 
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„Bun ăstare pentru persoane vulnerabile prin 

structuri de economie socială” 
POSDRU/168/6.1/G/144050 

 
Localizare proiect: 
Regiunea București-Ilfov 
Regiunea Sud-Muntenia 
Sediul de implementare: 
Asociația „Societatea Națională Spiru Haret pentru 

ție, 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 

prioritar ă 6:   
„ Promovarea incluziunii sociale”  

Domeniul major de intervenție 6.1: 
„Dezvoltarea economiei sociale” 

Valoarea totală a proiectului: 
2.049.726,32 lei 

Contribu ția beneficiarului: 
40.994,53 lei 

Valoarea finanțării nerambursabile acordată de 
și de la bugetul național: 

2.008.731,79 lei 

Contact: 
Manager proiect: Laura-Oana Goran 

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” 
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Solicitant: Asociața “Societatea Natională 
Spiru Haret pentru Educație, Știință și 

Cultură” 
 

: Primăria Buturugeni, jud. Giurgiu 
 

POSDRU/168/6.1/G/144050 
 
 

Proiect cofinanțat din 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 

 
 

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!  
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documentatia de constituire a celor doua SESuri 
si se va obtine statutul juridic si autorizatiile de 
functionare. Derularea efectiva a activitatilor in 
cadrul SESurilor (SA3.3) va incepe imediat dupa 
obtinerea statulu
functionare si vor deveni operationale la intervale 
diferite de timp, in functie de amenajarea spatiilor 
de lucru, realizarea achizitiilor, instalarea si 
punerea lor in functiune (SA3.2), precum si de 
formarea profesionala in ved
calificarilor necesare de catre persoanele 
vulnerabile angajate in SESuri (SA2.3). 

 
          
website
 

               

 
 

 
                       

 

          Astfel, in L1–L6 (SA3.1) se va elabora 
documentatia de constituire a celor doua SESuri 
si se va obtine statutul juridic si autorizatiile de 
functionare. Derularea efectiva a activitatilor in 
cadrul SESurilor (SA3.3) va incepe imediat dupa 
obtinerea statului juridic si a avizelor de 
functionare si vor deveni operationale la intervale 
diferite de timp, in functie de amenajarea spatiilor 
de lucru, realizarea achizitiilor, instalarea si 
punerea lor in functiune (SA3.2), precum si de 
formarea profesionala in vederea obtinerii 
calificarilor necesare de catre persoanele 
vulnerabile angajate in SESuri (SA2.3).  

          Începând cu luna Aprilie 2015 puteţi vizita 
website-ul oficial al Ses-ului 1 la adresa:     

           www.brutariacomunitara.ro   

                        

 
         Achizitii de echipamente realizate in 
cadrul Proiectului
PERSOANE VULNERABILE PRIN 
STRUCTURI DE ECONOMIE SOCIALA
POSDRU/168/6.1/G/144050
SES 1 -  ASOCIA
PERSOANE VULNERABILE"
 

    

         

                             
 

Solicitant: Asociața “Societatea National

 

Achizitii de echipamente realizate in 
cadrul Proiectului  BUNASTARE PENTRU 
PERSOANE VULNERABILE PRIN 
STRUCTURI DE ECONOMIE SOCIALA , 
POSDRU/168/6.1/G/144050 pentru dotarea 

ASOCIAȚIA "PÂINE PENTRU 
PERSOANE VULNERABILE"   

  

   

                               

a “Societatea Natională Spiru Haret pentru  Educație, Știin ță și  Cultură”  

Partener: Primăria Buturugeni , jud. Giurgiu  


