
Perioada de implementare:  
12 luni, 05.01.2015 – 31.12 2015. 

Valoarea totala eligibila a 
proiectului: 4.170.154,00 lei. 

Valoarea asistentei financiare 
nerambursabile: 4.086.750,92 lei. 

DESPAS 
Buletin informativ nr. 1 

Proiectul “Dezvoltarea Economiei 
Sociale prin Promovarea 
Antreprenoriatului Social-

DESPAS” este cofinantat din 
Programul Operational Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013, Axa prioritara 6 
“Promovarea incluziunii sociale”, 

Domeniul major de interventie 6.1 
“Dezvoltarea economiei sociale” 



Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea 
participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii si in viata 

economica si sociala, atat prin imbunatatirea competentelor si 
dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale ale acestora, cat si prin 
punerea in practica a unui model eficient de economie sociala, 

utilizand transferul de bune practici.  

dezvoltarea structurilor de economie 
sociala: infiintarea a 6 noi structuri de 

economie sociala care vor crea un 
numar de 37 de locuri de munca, din 

care 67,57 % pentru persoane din 
grupuri vulnerabile; crearea unui 

model de dezvoltare a structurilor de 
economie sociala prin transfer de 

cunostinte si bune practici cu sprijinul 
partenerului transnational; 

promovarea economiei sociale prin 
organizarea de campanii de 

constientizare a publicului larg si a 
grupului tinta cu privire la beneficiile 

dezvoltarii economiei sociale si 
oportunitatilor oferite de aceasta; 

consolidarea capacitatilor, 
competentelor, cunostintelor 
membrilor grupului tinta prin 

asigurarea unui program sustinut de 
formare profesionala pentru un numar 

de 198 persoane din care 168 
persoane apartinand grupurilor 

vulnerabile;  

constientizarea egalitatii de sanse si 
cresterea stimei de sine a persoanelor 
apartinand grupurilor vulnerabile (546 
persoane) prin activitati de consiliere 
psiho-socio-profesionala a grupului 
tinta al proiectului (588 persoane).  

  Obiective specifice 



GRUPUL TINTA 
Proiectul se adreseaza unui grup tinta de 588 persoane, majoritatea apartinand categoriei grupurilor 
vulnerabile, respectiv:  
238 persoane de etnie roma;  
252 persoane cu dizabilitati;  
14 persoane care traiesc din venitul minim garantat; 
14 tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului;  
14 persoane apartinand familiilor cu peste 2 copii; 
14 persoane apartinand familiilor monoparentale. 
Selectia grupului tinta se face cu respectarea egalitatii de sanse si nediscriminarii, fara conditionari, 
excluderi si restrictii bazate pe criterii de rasa, nationalitate, etnie, religie, varsta, sex si alte criterii 
care pot genera acte de discriminare directa sau indirecta.  

Activitatile prevazute         
Managementul proiectului;  
Realizarea achizitiilor prevazute in cadrul proiectului;  
Informarea si publicitatea cu privire la rezultatele proiectului; 
Constituirea grupului tinta;  
Organizarea si sustinerea cursurilor de instruire destinate grupului tinta al proiectului;  
Infiintarea si operationalizare a 6 structuri ale economiei sociale (4 in Regiunea Sud-Est, 2 in Regiunea 
Nord-Est);  
Organizare a 2 vizite de studiu transnationale pentru realizarea transferului de bune in practici domeniul 
economiei sociale; 
Organizarea a 2 ateliere lucru in Romania care vizeaza replicarea modelelor de economie sociala 
utilizate de partenerul transnational;  
Realizarea unui manual de gestionare a intreprinderilor sociale, un instrument de lucru pentru managerii 
intreprinderilor sociale, care va fi distribuit structurilor de economie sociala infiintate prin proiect si altor 
actori interesati.  
Implementat la nivel multiregional, proiectul actioneaza pe componentele:  
- furnizarea serviciilor de ocupare, informare si consiliere profesionala, asistenta, mentorat, tutorat, 
orientare profesionala, consiliere psihologica;  
- dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala, inclusiv dezvoltarea competentelor de 
utilizare TIC pentru persoanele dezavantajate;  
- dezvoltarea si implementarea programelor de formare a formatorilor care vor activa in domeniul 
economiei sociale;  
-formarea profesionala a personalului furnizorilor de servicii sociale; activitati inovatoare, interregionale 
si transnationale pentru dezvoltarea economiei sociale;  
-promovarea si dezvoltarea activitatilor in parteneriat, intre organizatii orientate spre profit si organizatii 
non-profit, in domeniul economiei sociale; 
-infiintarea si dezvoltarea de structuri ale economiei sociale.  

Proiectul este implementat in cadrul unui parteneriat, format astfel: ADR SE/Braila (lider al 
proiectului), CiEffe SRL din Trento/Italia; Primaria Orasului Hirlau/Iasi; Asociatia Psihologilor si 
Psihopedagogilor PROCIVITAS/Constanta; Asociatia pentru Ecologie si Turism "Pro Eco-Tur"/
Galati; Asociatia Social Filantropica „Sfanta Vineri”/Braila; Fundatia Culturala „Quo Vadis”/Iasi; 

Asociatia Centrul de Resurse al Comunitatii Schela (CERC)/Galati; Primaria Comunei Ciurea/Iasi. 

Aria de implementare a proiectului cuprinde Regiunea de Dezvoltare Sud-Est (judetele 
Buzau, Vrancea, Braila, Galati, Tulcea si Constanta) si Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (judetele 
Vaslui, Bacau, Iasi, Neamt, Botosani, Suceava).  



STRUCTURI ALE ECONOMIEI SOCIALE (SES)  
In cadrul proiectului vor fi infiintate 6 SES-uri astfel: 
In Regiunea de Dezvoltare Sud-Est: 
1. SES cu personalitate juridica, in mediul rural, in domeniul “Alte activitati de 
tiparire, infiintat de Asociatia Psihologilor si Psihopedagogilor PROCIVITAS/
Constanta; 
2. SES cu peronalitate juridica, in mediul urban, in domeniul „Servicii de ingrijire 
la domiciliu”, infiintat de Asociatia Social Filantropica „Sfanta Vineri”/Braila;  
3. SES fara personalitate juridica, in mediul rural, in domeniul „Fabricarea 
ambalajelor din hartie si carton”, infiintat de Asociatia pentru Ecologie si Turism 
“Pro Eco-Tur”/Galati;  
4. SES fara personalitate juridica, in mediul rural, in domeniul „Fabricarea de 
mobila pentru birouri si magazine”, infiintat de Asociatia Centru de resurse al 
Comunitatii Schela (CERC)/Galati. 
In Regiunea de Dezvoltare Nord-Est: 
5. SES cu personalitate juridica, in mediul rural, in domeniul “Repararea mobilei 
si a furniturilor”, infiintat de Primaria Comunei Ciurea/Iasi; 
6. SES cu personalitate juridica, in mediul urban, in domeniul “Fabricarea 
articolelor de feronerie”, infiintat de Primaria Orasului Harlau/Iasi. 
Cele 6 SES vor crea 37 de locuri de munca din care 67,57% vor fi ocupate de 
persoane provenind din grupurile vulnerabile.  

INSTRUIRE 
In cadrul proiectului vor fi organizate urmatoarele cursuri: 
- curs formare- formare formator; 
- curs formare - consiliere orientare cariera; 
- curs formare-limbaj mimico gestual (LMG); 
- curs instruire - initiere competente antreprenoriale in economia sociala; 
- curs calificare - competente profesionale specifice SES (6 domenii specifice SES);  

REZULTATE ESTIMATE 
 

Imbunatatirea competentelor profesionale si a competitivitatii pe piata muncii pentru 198 persoane 
din care 168 apartinand grupurilor vulnerabile; 

Crearea unui numar de 37 de locuri de munca, din care 25 locuri de munca pentru persoane din 
grupuri vulnerabile, care vor fi mentinute cel putin 14 luni dupa finalizarea implementarii proiectului; 

Infiintarea a 4 structuri de economie sociala in mediul rural si 2 structuri de economie sociala in 
mediul urban; 
Transfer de cunostinte si bune practici in domeniul economiei sociale in cadrul a doua vizite de studiu 
transnationale.  
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