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A FOST LANSAT PROIECTUL  
„CES Recea – Consolidarea economiei sociale în Recea”  

 
 
 
Data: 24 octombrie 2019 
 
Comuna Recea, în parteneriat cu Centrul de Inovare și Dezvoltare Durabilă Nord-
Vest, anunţă lansarea unui nou proiect în domeniul economiei sociale, cofinanţat din 
Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. 
 
 
Proiectul se numeşte „CES Recea - Consolidarea economiei sociale in Recea” şi 

vizează înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor sociale la nivelul judeţului 

Maramureș, preponderent comuna Recea. Obiectivul general al proiectului îl 

reprezintă promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 

discriminare și consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a 

funcționa într-o manieră auto-sustenabilă prin formare antreprenorială pentru 161 de 

persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale în județul Maramureș, 

preponderent comuna Recea, dezvoltarea unui număr de 21 de întreprinderi sociale 

cu profil non-agricol și crearea a minim 105 locuri de muncă. 

 
Valoarea totală a proiectului este de 13.847.735,41  lei, din care valoarea confinanţării 

UE reprezintă 11.770.575,15 lei. Din aceştia, 9.685.200 lei vor fi alocaţi înfiinţării unui 

număr de 21 întreprinderi sociale. Prin aceste 21 întreprinderi sociale vor fi înfiinţate 

minim 105 de locuri de muncă. Întreprinderile sociale (structuri de economie socială – 

SES-uri) sunt o soluţie de viitor, sustenabilă pentru a combate sărăcia, a crea locuri 

de muncă incluzive, destinate personelor care aparţin categoriilor defavorizate. 

Proiectul vine să răspundă nevoilor județului, şi pune accent accent pe necesitatea 
înfiinţării întreprinderilor de economie socială, pe rolul esenţial al educaţiei şi formării 
noilor generaţii de întreprinzători, pe cultivarea spiritului antreprenorial în domeniul 
social, având prevăzute măsuri specifice pentru formarea, consilierea şi asistarea 
persoanelor care urmează să-şi înfiinţeze propria afacere în antreprenoriatul social. În 
urma participării la programul de formare antreprenorială, grupul ţintă de 161 de 
persoane – format din şomeri, persoane inactive (inclusiv studenţi), persoane 
angajate – va dobândi cunoștințele necesare pentru a se putea integra/ reintegra pe 
piaţa muncii şi/ sau pentru a deveni întreprinzător în economia socială.  
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Astfel, un efect pozitiv pe termen lung, generat de proiect, îl reprezintă scăderea ratei 
şomajului şi creşterea ratei de ocupare la nivelul Regiunii Nord-Vest, prin 
îmbunătăţirea pregătirii şi competenţelor ce asigură o integrare pe termen lung pe 
piaţa muncii, şomerii şi persoanele inactive devenind persoane active, ocupate, cu 
risc redus de a fi excluse în viitor. De asemenea, persoanele care au un loc de muncă 
şi doresc să înfiinţeze o afacere în economia socială, vor dobândi cunostinţele, 
competenţele şi abilităţile necesare demărării unei afaceri si creării unor noi locuri de 
muncă.  
 
 
Întreprinderile sociale înfiinţate vor oferi şansa ocupării pentru persoanele 
marginalizate, persoanele vulnerabile care necesită sprijin şi protecție şi care sunt 
supuse discriminării zilnice. 
 
 
Proiectul “CES Recea - Consolidarea economiei sociale in Recea” se derulează pe 
parcursul a 36 de luni, între septembrie 2019-septembrie 2022 şi este implementat de 
către Comuna Recea şi Centrul de Inovare și Dezvoltare Durabilă Nord-Vest. 
 
 
 
 
 
Date de contact: 
 
COMUNA RECEA – Beneficiar  
Str. Primăriei nr. 2, judeţul Maramureş 
Pavel Octavian, Primar comuna Recea 
Email: office@primaria-recea.ro 
Telefon: 0262.287.240 
 

 


