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SES - SERVICII INTEGRATE DE SORTARE SI
DEPOZITARE LEGUME / FRUCTE
FISA DE PROIECT
PROFOND MANAGEMENT S.R.L. implementeaza, in perioada 15 ianuarie – 31 decembrie
2015, proiectul ”SES - SERVICII INTEGRATE DE SORTARE SI DEPOZITARE LEGUME /
FRUCTE”, co-finantat din Fondul Social European de catre Autoritatea de Management
pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, prin
Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane Nord-Vest.
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI este 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 si dezvoltarea unei
structuri de economie sociala (SES), care va genera 8 locuri de munca.
Proiectul contribuie la dezvoltarea economiei sociale in regiunea de dezvoltare Nord-Est,
aceasta in contextul in care acest tip de economie reprezinta un generator de locuri de
munca si un instrument flexibil si durabil prin care persoanele apartinand categoriilor
vulnerabile, supuse riscului marginalizarii, pot avea acces la piata muncii.
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI sunt:
1) Infiintarea unei structuri de economie sociala in regiunea de dezvoltare Nord-Est (comuna
Radaseni, judetul Suceava) care sa functioneze in domeniul de activitate „Servicii integrate
de sortare si depozitare legume si fructe” care sa genereze minim 8 locuri de munca dintre
care 6 pentru persoane vulnerabile.
2) Dezvoltarea structurii de economie sociala infiintata in cadrul proiectului astfel incat
aceasta sa asigure sustenabilitatea celor 8 locuri de munca nou create prin proiect in
Regiunea Nord-Est.
Persoanele apartinand grupurilor vulnerabile, din zona Radaseni/ Falticeni, Judetul Suceava,
vor fi implicate in activitati economice facilitand accesul acestora la resursele si serviciile
comunitatii.
Structura de economie sociala, care va fi infiintata prin proiect, va functiona ca intreprindere
al carei principal obiectiv va fi acela de a avea o incidenta sociala mai curand decat de a
genera profit pentru proprietarii sai.
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Intreprinderea creata in cadrul proiectului va functiona pe piata furnizand servicii in mod
antreprenorial si inovator, utilizand excedentele in scopuri sociale.
GRUPUL TINTA al proiectului cuprinde urmatoarele categorii:
PERSOANE DIN GRUPURILE VULNERABILE:
- Familii cu peste 2 copii si/ sau familii monoparentale, din Regiunea Nord-Est, mediul rural =
3;
- Persoane care traiesc din venitul minim garantat, din Regiunea Nord-Est, mediul rural = 3.
MANAGERI AI STRUCTURII DE ECONOMIE SOCIALA - Regiunea Nord-Est = 2.
In cadrul proiectului, va fi infiintata o firma (S.R.L. – societate cu raspundere limitata), cu
sediul social si punct de lucru in mediul rural – Comuna Radaseni, judetul Suceava.
Localitatea este numita si „satul aflat intre livezi nesfarsite” si se afla foarte aproape de
Falticeni.
Firma va furniza servicii integrate de sortare si depozitare a legumelor si fructelor pentru
producatorii locali, mici si mijlocii, din zona Radaseni/ Falticeni, jud. Suceava.
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 (marfa producatorilor locali - clienti, va fi gestionata de angajatii firmei
infiintate prin proiect).
Prin activitatea de sortare/ depozitare/ administrare a procesului de pastrare a marfii,
problemele producatorilor locali mici si mijlocii, carora li se strica marfa, din cauza ca nu au
un sistem organizat, de comercializare si nici modalitati de depozitare, vor fi diminuate.
In prezent, multi dintre producatorii locali de legume si fructe nu au unde sa isi vanda marfa,
deoarece nu sunt organizati astfel incat sa aiba puterea financiara de a suporta transportul si
nu au unde sa-si depoziteze marfa. In acest context, oferirea de servicii de sortare si
depozitare a legumelor si fructelor este o oportunitate de afaceri, ce va fi fructificata in cadrul
proiectului.
Pentru informatii suplimentare:
Gabriela Stanutiu, Manager proiect
PROFOND MANAGEMENT S.R.L.
Numar de telefon: 0212221535
Adresa de e-mail: gabriela stanutiu@profond.ro
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