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FINANȚARE  

 

 Proiectul „Economia Socială – O nouă provocare 

în inserția pe piața muncii a deținutilor” a demarat în 

data de 1 iulie 2010 

 Cofinanţat din Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane  2007-2013 

Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale” 

Domeniul major de intervenție 6.1 “Dezvoltarea 

 economiei sociale”  
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PARTENERI  

 Penitenciarul de Femei Târgșor 

 Penitenciarul pentru Minori și Tineri Tichilești 

 Penitenciarul Brăila 

 S.C. MONOPRIX SRL, Brăila 

 European Think Tank Pour la Solidarité, Belgia 
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OBIECTIVUL GENERAL  

  

 Dezvoltarea mecanismelor și instrumentelor de 

economie socială în vederea creșterii șanselor de 

inserție pe piața muncii pentru persoanele private de 

libertate  
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OBIECTIVE SPECIFICE  
 

 OB.1: Stimularea parteneriatului public privat pentru 

consolidarea capacității, competențelor și stimei de sine 

pentru 356 deținuți în vederea facilitării inserției pe piața 

muncii. 

  OB.2: Creșterea competențelor și calificarea personalului 

din ONG-uri și penitenciare în vederea sprijinirii procesului 

de inserție socială a deținuților prin intermediul 

mecanismelor economiei sociale. 

 OB.3: Crearea unui Centru de Economie Socială pentru 

inserția pe piața muncii a persoanelor aflate în detenție, ca 

organizație umbrelă pentru ONG-uri active în domeniul 

penitenciar. 
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REZULTATELE PROIECTULUI (1) 

6 ATELIERE DE FORMARE A ABILITĂȚILOR 

PRACTICE – 359 persoane calificate 

Penitenciarul Târgșor – 150 deținute calificate:  
 Atelier brutărie – 74 

 Lucrător în cultura plantelor – 76 
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REZULTATELE PROIECTULUI (2) 
 

PMT Tichilești: 80 deținuți calificați 

 Atelier de frizerie – 21  

 Atelier de practică în zidărie – 29  

 Atelier confecționer tâmplărie PVC – 30  
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REZULTATELE PROIECTULUI (3) 

Penitenciarul Brăila: 129 deținuți calificați  

 Lucrător în cultura plantelor – sera bio – 53  

 Bucătărie – 56 

 Atelier frizerie – 20 
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REZULTATELE PROIECTULUI (4) 

 Informare și consiliere 

socială și psihologică cu 

privire la integrarea pe 

piața muncii a persoanelor 

private de libertate – 457 

deținuți, depășind astfel cu 

101 numarul propus inițial 

și atingând un procent de 

128% 
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REZULTATELE PROIECTULUI (5) 

 Inițiere în metode de 

căutare a unui loc de muncă 

prin intermediul TIC pentru 

persoanele private de 

libertate – 440 de deținuți, 

depășind astfel cu 84 de 

persoane numărul propus 

inițial, și atingând un 

procent de 123% 



citat 

O impresie foarte bună [...] 

Ptr. Mine participarea la 

această activitate (brutărie) 

[…] mi-a redat încrederea 

prezentului și viitorului […] 

Acest curs 

(legumicultor) este 

foarte bine venit și 

foarte frumos, învățăm 

lucruri noi […] mă ajută 

foarte mult psihic […] 

[…] prin prisma dumneavoastră m-am 

simțit un pic mai liberă. […] În legătură 

cu acest curs de legumicultor mi-a 

deschis puțin mintea cu ce aș putea face 

și după ce voi ieși de aici […] 
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REZULTATELE PROIECTULUI (6) 

 FORMARE PENTRU SPECIALIȘTI ÎN DOMENIUL 

INCLUZIUNII SOCIALE: 

 Au avut loc 4 cursuri de specializare în domeniul Economiei Sociale 

 1 Curs Tehnici de Stimulare a CSR (Corporate Social 

Responsibility) 

 1 Curs Antreprenoriat Social  

 1 Curs Achiziții Publice 

 1 Curs Noțiuni de Management Financiar 

 Au participat 59 de specialiști din instituții publice și ONG-uri care au 

obținut certificate de absolvire 
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REZULTATELE PROIECTULUI (7)  

SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ TRANSNAȚIONALE  

au fost realizate 6 vizite: 

 2 Vizite Belgia – Bruxelles  

 1 Vizită Franța – Marsilia 

 1 Vizită Italia – Veneția, Milano 

 1 Vizită Spania – Barcelona  

 1 Vizită Danemarca – Copenhaga  

39 de participanți – specialiști implicați în economia socială din ONG-

uri și instituții publice din România 

Scop: familiarizarea participanților cu modele de economie socială din 

alte țări europene. 
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 CREAREA UNUI CENTRU DE 

RESURSE ECONOMIE SOCIALĂ 

A fost creat Centrul de Economie 

Socială pentru ONG-uri și 

persoanele care ies din detenție în 

care se derulează activități de 

cercetare, formare, informare și 

promovare în domeniul economiei 

sociale 

www.economiesociala.net  

REZULTATELE PROIECTULUI (8) 
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REZULTATELE PROIECTULUI (9)  
ANALIZA MODELELOR DE BUNE PRACTICI 

Au fost identificate și analizate modele de succes în 

domeniul economiei sociale în 8 țări europene și a fost 

elaborat un ghid de modele de bune practici: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgia Danemarca 

Franța Spania 

Anglia Italia 

Germania Polonia 
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REZULTATELE PROIECTULUI (10)  
ELABORAREA UNEI STRATEGII DE DEZVOLTARE A 

ECONOMIEI SOCIALE PENTRU PERSOANELE AFLATE 

ÎN DETENȚIE 

1 strategie națională 

2 strategii regionale 

ANALIZA COMPARATĂ A CADRULUI LEGISLATIV 

 
 
 
ROMÂNIA      versus 

BELGIA 

FRANȚA 

ITALIA 

SPANIA 

GERMANIA 

DANEMARCA 
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REZULTATELE PROIECTULUI (11)  

Au avut loc 9 mese rotunde în toate regiunile de implementare a 

proiectului pentru sensibilizarea întreprinderilor cu privire la CSR 

Scop: stimularea parteneriatului public privat 

pentru reinserția socială a persoanelor private  

de libertate 

 



„Investeşte în oameni!” 
Economia sociala- O noua provocare in insertia pe piata muncii a detinutilor – Proiect cofinanţat din Fondul Social European 

prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” 

REZULTATELE PROIECTULUI (12) 

 REALIZAREA HĂRȚII OPORTUNITĂȚILOR DE 

ANGAJARE A PERSOANELOR CARE IES DIN DETENȚIE 

 3 regiuni – București-Ilfov, Sud-Muntenia, Sud-Est 

 13 județe – Prahova, Argeș, Brăila, Vrancea, Călărași,  

     Ialomița, Dâmbovița, Buzău, Giurgiu, Galați, 

     Tulcea,Constanța, Ilfov și București 

 1000 de firme chestionate 
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REZULTATELE PROIECTULUI (13) 

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ 

Scop: promovarea principiilor economiei sociale și 

diseminarea rezultatelor proiectului 

Tema: Rolul economiei sociale în procesul de 

inserție pe piața muncii a persoanelor care au părăsit 

penitenciarele 
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Vă mulțumim pentru atenție! 

Centrul Român pentru Educație și Dezvoltare Umană, 
Bld. Regina Maria nr. 98, bl. 119, sc.2, ap. 40,  

tel./fax: 021/3365245 

office@cred.org.ro 

  

www.cred.org.ro 

www.economiesociala.net 

  

 


