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Finalizarea proiectului  

“Dezvoltarea Economiei Sociale prin Promovarea Antreprenoriatului Social”- DESPAS 

 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) a implementat, in calitate de beneficiar, 

proiectul strategic cu titlul “Dezvoltarea Economiei Sociale prin Promovarea Antreprenoriatului Social”- 

DESPAS, ID proiect 149022, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul 

major de interventie 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale”. Proiectul DESPAS a fost implementat de catre 

ADR SE, in parteneriat cu: CiEffe SRL –Trento, Italia (partener transnational) si cu 7 parteneri nationali din 

2 regiuni de dezvoltare (Sud-Est si Nord-Est): 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. 

Proiectul s-a derulat pe o perioada de 12 luni avand o valoare totala eligibila de peste 4 milioane 

de lei, din care cca 3 milioane de lei au fost alocati unei scheme de minimis pentru infiintarea si dezvoltarea 

a 6 noi structuri de economie sociala. 

Principalele rezultate ale proiectului au fost: constituirea unui grup tinta de peste 750 persoane 

care au fost implicate in activitatile proiectului, majoritatea apartinand grupurilor vulnerabile: persoane de 

etnie roma, persoane cu dizabilitati, persoane care traiesc din venitul minim garantat, tineri peste 18 ani 

care au parasit sistemul institutionalizat de protectie a copilului, persoane apartinand familiilor cu peste 2 

copii sau familii monoparentale; consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor membrilor grupului 

tinta prin asigurarea unui program sustinut de formare profesionala pentru un numar de peste 200 

persoane; infiintarea si operationalizarea a 6 structuri de economie sociala (SES), respectiv 4 SES –uri in 

Regiunea de Dezvoltare Sud-Est pentru: servicii de ingrijire la domiciliu – Asociatia Sfanta Cuvioasa 

Parascheva Braila; servicii de tiparire – SC PROCIVITAS PRINT SRL Cumpana/Constanta; fabricarea 

ambalajelor din hartie si carton – SES Oituz/Constanta; fabricarea de mobilier pentru birouri si magazine – 

SES Lascar Catargiu/Schela - Galati si 2 SES-uri in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est pentru: repararea 

mobilei si a furniturilor casnice – SC SERVMOB CIUREA/Iasi si pentru fabricarea de constructii metalice – 

SC CONF MET HIRLAU SRL; crearea a 37 de locuri de munca din care 25 locuri de munca pentru 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;;  

Pentru informatii suplimentare cu privire la implementarea proiectului DESPAS, persoana de 

contact este d-na Luiza Tiganus, Sef Serviciu Implementare Proiecte in cadrul Agentiei pentru Dezvoltare 

Regionala Sud-Est/manager proiect, tel. 0339/732414, fax: 0339/732417, e-mail: luiza.tiganus@adrse.ro.  
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