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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013” „Investeşte în oameni!” 
 
Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale" 
Domeniul major de intervenţie 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale" 
Titlul proiectului: „SOCIAL – Iniţiativa Multiregională pentru Dezvoltarea Economiei Sociale 
şi ocuparea persoanelor vulnerabile 
Contract: POSDRU/168/6.1/S/144367 
 
 
Data: 06.05.2015 
 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
privind implementarea proiectului POSDRU/168/6.1/S/144367 

 
 
Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt (lider de parteneriat) în 
parteneriat cu Asociația „Tineret pentru Dezvoltare Durabilă" din Tîrgu-Jiu, Asociația "Centrul 
pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale" din Slatina și Asociația “Inițiative Sociale” din  
Constanța derulează începând cu luna octombrie 2014 proiectul POSDRU/168/6.1/S/144367 
”SOCIAL - Inițiativa Multiregională pentru Dezvoltarea Economiei Sociale și ocuparea 
persoanelor vulnerabile” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. 
Proiectul se înscrie în axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", domeniul major de 
intervenţie 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale". 
 
Activităţile prevăzute în cadrul proiectului se întind pe o perioadă de 12 luni şi vizează, ca 
obiectiv general, facilitarea accesului pe piaţa muncii şi promovarea incluziunii sociale pentru 
580 de persoane vulnerabile (tineri care părăsesc sistemul de protecţie, persoane cu 
dizabilităţi, persoane de etnie romă, persoane care au părăsit timpuriu şcoala, persoane care 
trăiesc din venit minim garantat şi copii în situaţii de risc) şi formarea profesionala a 60 
angajaţi din sistemul de asistenţă socială din Olt, Gorj şi Constanţa, prin accesul acestora la 
întreprinderile de economie socială ce vor fi înfiinţate şi prin implementarea de servicii 
inovative de formare profesională, mentorat şi consiliere de specialitate. 
 
Obiectivul general se realizează, în principal, prin intermediul următoarelor obiective 
specifice: 

 Înfiinţarea şi dezvoltarea unui număr de 5 structuri de economie socială în 
Judeţele Olt, Gorj şi Constanţa, în cadrul cărora vor fi angajate 38 de persoane, 
din care 26 persoane vulnerabile; 

 Dezvoltarea competenţelor profesionale specifice pentru un număr de 240 
persoane (180 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile şi 60 de angajaţi din 
sistemul de asistenţă şi protecţie socială); 

 Dezvoltarea şi implementarea unui sistem inovativ de furnizare servicii sociale,  
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complementar sistemului existent, prin care 580 de persoane să beneficieze de 
servicii de mentorat, consiliere şi orientare în cariera, inclusiv servicii de 
îngrijire/monitorizare a copiilor asistaţi social; 

 Dezvoltarea unui parteneriat public-privat între actorii regionali reprezentaţi de 
autorităţi locale (primării), mediul de afaceri local, ONG-uri şi serviciile publice 
de asistenţă socială, care să funcţioneze ca o platforma suport de consolidare a 
structurilor de economie socială înfiinţate în proiect şi să sprijine dobândirea de 
cunoştinţe practice şi stimă de sine pentru grupurile vulnerabile incluse în 
cadrul proiectului; 

 Asigurarea unui management corespunzător proiectului, prin alocarea 
resurselor umane şi financiare optime, realizarea şi implementarea unui sistem 
de monitorizare şi control, astfel încât proiectul să atingă toţi indicatorii 
propuşi. 

 
Informații suplimentare cu privire la activitățile desfășurate în cadrul proiectului sunt 
disponibile pe pagina web a proiectului: www.stopexcluziunii.ro . 
 
 
Contact: 
 

Judeţul Olt Judeţul Gorj Judeţul Constanţa 

Rădița Piroșca - Manager proiect  

DGASPC Olt  

Telefon: 0725807070  

e-mail: dgpdcot@slatina.rdsnet.ro 
 

Florescu George Cristian – responsabil 
proiect componenta activităţi generale  
Asociația "Centrul pentru Dezvoltarea 
Instrumentelor Structurale"  
asociatia_cpdis@yahoo.ro 

Dragoş Drumen - responsabil 
proiect componenta SES 
Asociația „Tineret pentru 
Dezvoltare Durabilă" 
social@atdd.ro 

Robert Sorin Tănase – expert 
recrutare grup ţintă 
Asociația “Inițiative Sociale” 
initiative.sociale@gmail.com 

 

http://www.stopexcluziunii.ro/

