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Asociația Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC – Filiala Arad, în calitate 
beneficiar, alături de partenerii : Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială 
ASSOC, Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare, Aproximar -  
Cooperativa de Solidaredade Social, CRL  vă informează cu privire la stadiul de implementare al 
proiectului POSDRU/168/6.1/S/146120 „Economia socială- instrument de creştere a calităţii vieţii”, 
proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.1. Acesta are un caracter regional, 
iar implementarea sa vizează regiunile Nord-Vest, Centru şi Vest cu beneficiari atât din mediul 
rural, cât şi din cel urban. 

Proiectul a debutat în 1 octombrie 2014  şi are ca obiectiv dezvoltarea conceptului de 
economie socială, sprijinirea şi promovarea grupului vulnerabil din cele trei regiuni, în vederea 
accesului şi dezvoltării durabile în ocupare, pe o piaţă a muncii flexibilă şi inclusivă, îmbunătăţind 
gradul de informare şi conştientizare a resurselor umane.  

În cadrul activităţii de informare şi consiliere profesională un număr de 450 persoane 
vulnerabile  din GT au beneficiat de acest serviciu. În urma evaluării de nevoi aproximativ 240 
persoane au primit  fişa de recomandare pentru programul de formare profesională. Sunt în curs 
de desfăsurare cursurile de calificare:  „ Îngrijitori bătrâni la domiciliu”, „ Lucrător în comerţ”, „ 
infirmier”, „ Îngrijitori bolnavi la domiciliu”. 

Pentru cele trei regiuni, în cadrul proiectului au fost prevăzute înfiinţarea şi funcţionarea a 
11 Structuri de Economie Socială ( SES ), în cadrul cărora 53 de persoane ( 38 din grupul ţintă), îşi 
vor gasi un loc de muncă. Pentru această activitate experţii beneficiarului şi ai partenerilor sunt 
implicaţi în prezent în finalizarea înfiinţării a opt SES-uri, cu următoarele activităţi economice: 
învăţământ- centre de meditaţii în Turţ, Vinga, Vişeu de Jos, Baia Mare ; medical- un centru 
rezidenţial şi două destinate îngrijirilor socio-medicale la Turţ şi Vinga; catering – Turţ. De 
asemenea, sunt în curs de înfiinţare alte trei SES-uri în următoarele locaţii: Târgu Mureş, Sălaj, 
Coltău- centre meditataţii. Acţiunile viitoare vizează angajarea personalului în funcţie de specificul 
fiecărei activităţi economice, realizarea achiziţiilor pentru fiecare SES şi a reabilitărilor necesare şi 
prevăzute în prezentul proiect. 

Stadiul de implementare al proiectului este conform planificărilor, iar rezultatele obţinute 
până în acest moment îl recomandă ca un proiect de bune practici. 
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