
 

Asociaţia Habitat for Humanity Comăneşti 

- fabrică de elemente din beton 

vibropresat 
 

 

Iniţiator 

 Asociaţia Habitat for Humanity Comăneşti dezvoltă din 2004 programe de 

combatere a efectelor negative ale locuirii într-un mediu defavorizat social şi 

a lipsei de adăpost; 

 în cei 9 ani de activitate, asociaţia a îmbunătăţit condiţiile de trai a 1.153 de 

familli nevoiaşe din judeţul Bacău, a construit 53 de case, a reabilitat 238 de 

locuinţe şi a anvelopat termic 40 de blocuri; 

 a organizat traininguri de Eficienţă energetică, Educaţie financiară şi Răspuns 

la dezastre pentru 600 de beneficiari; a derulat proiecte ca „Protejează-ţi 

căminul, pregăteşte-ţi comunitatea!”, „Salvează vieţi!”, „Reconstrucţie după 

dezastre”, „Distribuţie kituri de urgenţă”, cu un total de peste 1000 

beneficiari. 

 

Idee de afacere în Fabricat în Ţara lui Andrei 

 înfiinţarea unei afaceri sociale în Comăneşti, judeţul Bacău, care va avea ca 

activitate producerea şi comercializarea de elemente din beton vibropresat 

(dale, borduri, bolţari, pavele, rigole pluviale) pentru zonele din jurul râurilor 

Tazlău şi Trotuş. 

 

Impactul în comunitate al afacerii Fabricat în Țara lui Andrei 

 crearea a 4-10 locuri de muncă;  

 ajutarea a peste 180 familii din zone rurale, fără căi de acces modernizate, să 

işi îmbunătăţească standardul de viaţă prin activitatea de voluntariat a 

tinerilor din comunitate;  

 oferirea de asistenţă tehnică și ajutor la montarea materialelor, prin 

intermediul voluntarilor de la Habitat for Humanity Comăneşti;  

 implicarea a 300 de tineri în programe de voluntariat pentru a crea un spirit 

civic în comunităţi. 

 

Implicare internaţională pentru comunităţi din România 



 

 peste 1.000 de voluntari din ţări ca Statele Unite ale Americii, Canada, Irlanda 

de Nord, Elveţia, Anglia şi Germania şi peste 3.000 de voluntari români au 

fost implicați în activităţile desfăşurate de asociaţie;  

 dezvoltarea comunităţilor Moineşti, Comăneşti, Zemeş şi localităţile 

învecinate, zone rurale, fără căi de acces modernizate. 


