
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007- 2013  
„Investeste in oameni!” 
 
 

6 Februarie 2015 

LANSARE PROIECT  
ECONOMIE SOCIALA IN COMUNA 
RADASENI, JUDETUL SUCEAVA 

 
Profond Management S.R.L. anunta lansarea proiectului „SES - SERVICII INTEGRATE 
DE SORTARE SI DEPOZITARE LEGUME / FRUCTE”, co-finantat din Fondul Social 
European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
(POSDRU) 2007-2013. 
 
Proiectul are ca obiectiv general facilitarea accesului pe piata muncii a grupurilor 
vulnerabile din Regiunea Nord-Est, mediul rural (familii care au mai mult de doi copii, 
persoane care traiesc din venitul minim garantat) prin infiintarea unei structuri de 
economie sociala in Regiunea de dezvoltare Nord-Est (comuna Radaseni, judetul 
Suceava) care va functiona in domeniul de activitate „Servicii integrate de sortare si 
depozitare legume si fructe” si care va genera 8 locuri de munca. 
 
Proiectul va fi implementat intr-un context in care numarul structurilor de economie sociala 
si al persoanelor angajate in cadrul acestor structuri sunt insuficiente fata de nevoile 
existente.  
 
Perioada de desfasurare a proiectului este 15 ianuarie-31 decembrie 2015. 
 
Ca urmare a proiectului, firma va pune la dispozitia producatorilor de legume si fructe din 
zona de proiect spatii igienizate, avand conditii proprii de depozitare, in special pentru 
cartofi, mere si pere, precum si servicii de sortare/ gestionare a procesului de depozitare a 
legumelor si fructelor. 
 
Ca element de diferentiere a depozitului din cadrul proiectului fata de alte depozite de 
legume/ fructe din zona si pentru a atrage clientii (producatori locali de legume/ fructe) se 
vor oferi servicii gratuite de informare si consiliere pentru producatorii locali privind: 
informarea meteorologica pentru asigurarea conditiilor de productie, informatii privind 
managementul recoltei, informatii privind factorii ce influenteaza pretul si rolul acestuia in 
strategia de marketing, informatii despre surse de finantare nerambursabile pentru 
dezvoltarea exploatatiei agricole, inscrierea in asociatii. 

 
Pentru mai multe informatii: 
Gabriela Stanutiu, Manager de proiect 
Telefon: 021 222 15 35 
E-mail: gabriela.stanutiu@profond.ro 


