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SELECȚIE MEMBRI FONDATORI PENTRU STRUCTURI ECONOMICE 

SOCIALE 

 

 

În cadrul proiectului „Construim împreună întreprinderi sociale”, ID 

147653, proiect  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 6.Promovarea 

incluziunii sociale, D.M.I 6.1- Dezvoltarea economiei sociale, partenerii  Asociația 

PRO ROMA și Asociația Pakiv România, desfășoară în această perioadă activitatea 

de selectare a membrilor fondatori pentru cele 3 SES-uri aferente Regiunii Nord-Est. 

Dosarele se depun la sediul din municipiul Iași, str. Ion Creangă, nr.56A, 

bl.H1, PT23 Tătărași. Criteriile de selecție pentru membrii fondatori ai întreprinderilor  

sociale sunt: apartenența la grupul țintă, studii medii sau superioare, abilități 

excelente de comunicare și relaționare, cunoștințe de operare PC, persoană 

motivată pentru a activa în domeniul economiei sociale, dinamică, inovatoare, 

orientată spre rezultate, nu a mai deținut și nu deține calitatea de acționar sau 

asociat al unei întreprinderi constituite în Spațiul Economic European, înființează 
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pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condițiile Legii nr. 31/1990 

privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și a Legii 

nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu modificările și 

completările ulterioare. Pentru mai multe informații puteți vizualiza întreaga 

Metodologie de selecție a membrilor fondatori a SES-urilor pe site-urile 

www.asociatiaproroma.ro , www.pakiv.ro și www.construimeconomiesocială.ro. 

Scopul acestui proiect este de a integra pe piaţa muncii 112 persoane, dintre 

care : 

 80 de persoane aparţinând grupurilor defavorizate şi supuse riscurilor de 

excludere socială (persoane de etnie romă, femei în căutarea unui loc de 

muncă, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul social de protecţie al 

copilului şi familii cu peste 2 copii); 

  32 de persoane (4 pentru fiecare structură economică socială, reprezentând 

echipa de conducere). 

În Regiunea Nord-Est, persoanele vor fi selectate din 3 localităţi din judeţul 

Vaslui: Ștefan cel Mare, Muntenii de Jos și Văleni. 

 

  

Informaţii suplimentare:  

Nr.tel: 0256222165, Mobil:0786389265, 0746780360 

Adresă e-mail: pr_crissdc@yahoo.com, office@asociatiaproroma.ro  

Responsabil PR: Larisa Lozeanu 

 

 


