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Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013. Investeste in oameni!   

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritara 6 “Promovarea incluziunii sociale” 
Domeniul major de interventie 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale”  

Contract nr.:POSDRU/173/6.1/S/149022 
Titlul proiectului: “Dezvoltarea Economiei Sociale prin Promovarea Antreprenoriatului Social – DESPAS” 
 

  

18.05.2015 

Conferinta de lansare a proiectului 
“Dezvoltarea Economiei Sociale prin Promovarea Antreprenoriatului Social - DESPAS” 

 
In data de 15.05.2015, a fost organizata conferinta de lansare a proiectului “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”.  

Evenimentul a avut ca scop promovarea proiectului in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est 

si fost organizat de catre Fundatia Culturala Quo-Vadis/Iasi, in calitate de partener impreuna cu 

ADR SE, beneficiar al proiectului. 

Reprezentanti ai administratiei publice locale si centrale, mediului de afaceri, partenerilor 

proiectului, grupului tinta al proiectului, mass media locala au participat la conferinta de lansare 

organizata la Primaria Comunei Ciurea/Iasi. 

Au luat cuvantul domnul Catalin Lupu – Primar al Comunei Ciurea, doamna Luminita 

Mihailov - Director General al ADR SE, doamna Elena Motas – consilier in cadrul Institutiei 

Prefectului Iasi, domnul Florin Ioan Zamfir – Presedinte Fundatia Culturala Quo-Vadis si domnul 

Paul Butnariu – Presedinte CCIA Iasi. 

Doamna Luminita Mihailov a prezentat proiectul DESPAS care se deruleaza in regiunile 

de dezvoltare Sud-Est si Nord-Est pe o perioada de 12 luni, incepand cu 5 ianuarie 2015, punand 

accent pe beneficiile proiectului in promovarea antreprenoriatului social prin instruirea unui numar 

de 198 persoane, alcatuit preponderent din persoane apartinand grupurilor vulnerabile, dar si prin 

infiintarea a 6 structuri de economie sociala (2 structuri de economie sociala in Regiunea de 

Dezvoltare Nord-Est si 4 structuri in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est). Doamna Luminita 

Mihailov a subliniat rolul important al transferului de bune practici in domeniul economiei sociale, 

actiune ce va fi realizata cu sprijinul partenerului transnational din Italia.  

Domnul primar Catalin Lupu a subliniat importanta proiectului pentru dezvoltarea comunei 

Ciurea, in special prin infiintarea unei structuri a economiei sociale in domeniul “Repararea 

mobilei si a furniturilor” si crearea a 6 locuri de munca.  

Doamna Elena Motas, consilier in cadrul Institutiei Prefectului Iasi a subliniat impactul 

acestui proiect la nivelul celor doua regiuni de dezvoltare, prin crearea a 37 locuri de munca si 

promovarea antreprenoriatului social.             

Domnul Florin Ioan Zamfir, Presedinte al Fundatiei Culturale Quo-Vadis a oferit detalii cu 

privire la constituirea grupului tinta al proiectului si cursurile care vor fi organizate pentru 
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dobandirea de competente antreprenoriale in domeniul economiei sociale cat si competente 

specifice domeniilor structurilor de economie sociala infiintate. 

Proiectul DESPAS este implementat in cadrul unui parteneriat format din: ADRSE /Braila; 

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.  

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 4.170.154 lei din care asistenta financiara 

nerambursabila este de 4.086.750,92 lei.         

Pentru informatii suplimentare cu privire la implementarea proiectului DESPAS, persoana 

de contact este doamna Luiza Tiganus, manager proiect, tel. 0339/732414, fax: 0339/732417, e-

mail: luiza.tiganus@adrse.ro. 


