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                       ORGANIZAȚIE CU SERVICII CERTIFICATE 

 



 

Încă un an de muncă intensă, încheiat 
cu multe realizări, în care ADV România 
a încercat să sprijine cele 36 de 
persoane cu dizabilități angajate în 
unitatea protejată Util Deco, în efortul 
lor de integrare în muncă și să ofere 
servicii de asistență socială și de 
economie socială, de maximă calitate, în 
cele trei județe în care organizația are 
centre - Iași, Constanța și Mureș. 

Am investit în organizație și am 
deschis noi linii de colaborare, de 
această dată cu sistemul bancar și avem 
astfel, o nouă clădire unde se desfășoară 
activitatea serviciului de arhivare fizică, 
arhivare electronică și depozitare 
documente, precum și o nouă secție de 
croitorie.  

 
Ne-am certificat activitatea conform standardelor internaționale - ISO 9001 - management al 
calității, ISO 14001 – management de mediu, SR OHSAS – standard privind sistemul de 
management al sănătății și securității ocupaționale și SR ISO/CEI 27001 – sistem de management 
al securității informației. 

În condiții vitrege de implementare datorită disfuncțiilor de sistem, am reușit totuși să finalizăm 
un proiect strategic finanțat din Fondul Social European – POSDRU, cu absorbția a 99,5% din 
bugetul contractat și cu depășirea majorității indicatorilor. 

În acest an am avut și o activitate economică însemnată. În cadrul celor trei unități protejate 
Util Deco am crescut atât cifra de afaceri cât și portofoliul de clienți, iar modelul nostru de 
economie socială a fost pus în evidență și prin numeroasele vizite la Centrul Naţional de 
Economie Socială și cursurile de formare  a  specialiştilor în domeniu.   

Au apărut și recunoașteri foarte importante pentru activitatea noastră – publicarea Util Deco 
drept model de bună practică reprezentativ în România pentru angajarea protejată pe 
pagina Comisiei Europene, la secțiunea “Angajare, afaceri sociale și incluziune” și decernarea 
premiului de excelență în cadrul inițiativei ENWPH ”Promovarea sănătății la locul de muncă” 
pentru angajații cu boli cronice - Sănătate Publică și Muncă.  

În anul 2013, am fost activi în planificarea strategică și modificarea legislației în domeniul 
asistenței persoanei cu dizabilitați şi a economiei sociale, prin urmare, am investit mult timp și 
efort pentru participarea în diverse grupuri de lucru ale ONG-urilor și reprezentarea punctului de 
vedere al acestora, în relația cu autoritățile și factorul politic. 

Am dezvoltat parteneriate în comunitatea locală, la nivel regional și național, și am primit și 
confirmarea implicării noastre, prin invitația de a adera la diverse grupări de ONG-uri. 

În ceea ce privește relațiile cu zona politică, autoritățile publice și instituțiile guvernamentale, am 
încercat să construim și să consolidăm puntea de dialog pentru a oferi mai mari șanse 
demersurilor noastre, un vehicul important în acest sens fiind Comisia ONG din cadrul CDES Iaşi, 
în care ADV România deţine preşedinţia.  

În 2013 am întărit cercul încrederii între noi, beneficiarii și partenerii noștri și vrem ca și în 
anul următor, să fim un punct de sprijin, o resursă, un liant pentru o comunitate mai receptivă la 
problemele membrilor ei.    

2013  

           Angela Achiţei, preşedinte 

www.alaturidevoi.ro 
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ADV România - furnizor de servicii sociale profesioniste 

 

      Misiunea ADV România este incluziunea persoanelor seropozitive HIV și 
din alte grupuri vulnerabile, prin urmare organizația și-a păstrat o paletă variată 
de servicii în domeniul asistenței sociale, accentul fiind pus pe economie socială. 

SERVICIUL DE ASISTENŢĂ PSIHO-SOCIALĂ 
Acest serviciu a fost acordat în 2013, în Iași, 
Constanța și Tg. Mureș pentru 260 de 
beneficiari, a căror situație a impus o astfel 
de intervenție, organizația fiind acreditată 
ca furnizor privat de către DMFPS Iași, 
conform Certificatului nr. 0006353, din 
12.05.2006.   

SERVICII DE PREVENIRE A TRANSMITERII 
INFECŢIEI CU HIV  
În comunitate, prevenirea transmiterii infecţiei cu 
HIV s-a făcut prin campanii de informare, realizate în 
mediul şcolar și universitar și evenimente speciale 
precum “Funda Umană”, în toate cele trei centre ale 
organizației. Serviciul acesta este cu atât mai 
important, cu cât Statul Român nu alocă fonduri 
pentru prevenirea transmiterii infecției cu HIV, ceea 
ce, în timp, poate avea urmări tragice, ONG–urile fiind 
singurele care mai au această preocupare pentru 
sănătatea populației. 

 În 2013 au beneficiat de campanii de informare în 
Iași, Constanța și Tg. Mureș peste 1595 de persoane, 
costurile pentru aceste campanii fiind asigurate din 
2% din impozitul pe venitul global directionați către 
ADV România.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Din păcate, resursele financiare insuficiente limitează 
acest serviciu, nefiind acoperită decât parțial nevoia 
de informație a comunităţii. 

 

     900 persoane au descărcat documentele 
resursă și publicațiile ADV România, postate pe 
site-urile www.alaturidevoi.ro și www.hivsida.ro 

      70  de voluntari s-au implicat în campanii.  

     100.000 vizitatori unici au accesat platforma de 
11 site-uri a fundației. 

Mulțumim tuturor celor care, până la 31 decembrie 2013, au direcționat 
suma de 33,690 lei pentru Campania "2% - semn de viață!", fondurile 
urmând a fi utilizate în continuare pentru acțiuni menite să contribuie la 
incluziunea socială a persoanelor din grupuri vulnerabile și la prevenirea 
transmiterii infecției cu HIV. 

 
www.doilasuta.eu 

 

Campanii de informare 

Echipa ADV 

http://www.doilasuta.eu/pages/index/1/www.alaturidevoi.ro
http://www.doilasuta.eu/pages/index/1/www.alaturidevoi.ro
http://www.doilasuta.eu/pages/index/1/www.alaturidevoi.ro
http://www.doilasuta.eu/pages/index/1/www.alaturidevoi.ro
http://www.doilasuta.eu/pages/index/1/www.alaturidevoi.ro
http://www.doilasuta.eu/pages/index/1/www.hivsida.ro
http://www.doilasuta.eu/pages/index/1/www.hivsida.ro
http://www.doilasuta.eu/pages/index/1/www.hivsida.ro
http://www.doilasuta.eu/pages/index/1/www.hivsida.ro
http://www.doilasuta.eu/pages/index/1/www.hivsida.ro
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 FUNDA UMANĂ – simbol  al solidarității cu persoanele infectate și afectate HIV/SIDA 

În fiecare an, în preajma zilei de 1 decembrie 
– Ziua mondială de luptă anti-SIDA, ADV 
România organizează în Iași, Constanța și Tg. 
Mureș un lanț uman, în formă de fundă, ca 
simbol al solidarității cu persoanele infectate 
şi afectate HIV/SIDA din întreaga lume şi 
realizează campanii de informare pentru 
prevenirea transmiterea infecției cu HIV. 

Reamintim astfel că această problemă de 
sănătate a comunităţii poate scăpa de sub 
control dacă nu se iau măsuri pentru 
asigurarea tratamentului şi incluziunii celor 
infectați şi nu se previne transmiterea 
virusului. 

  

În 2013, peste 2400 persoane au participat în Iași, Constanța și Tg. Mureș la FUNDA UMANĂ și 
alte cîteva mii au primit informații care să le ferească de situații de risc de infectare cu HIV. 

Peste 2000 de persoane au răspuns la 
apelul la solidaritate, formând, pe 2 
decembrie 2013, la Palas Mall, Funda 
Umană. Evenimentul a fost finanțat de 
Primăria Iași, cofinanțat de Fundația 
“Alături de Voi” România prin unitatea 
protejată autorizată Util Deco și 
realizat în parteneriat cu Palas Mall, 
Wink Public Multimedia, TVR Iași şi  
Ziarul de Iași. 

Iaşi 

Iaşi - concert ”În memoriam”,  
interpreţi Cush Gîscă și Fabio Netcă 

Peste 100 de persoane au venit în data de 29 
noiembrie 2013, în fața City Park Mall pentru a 
se prinde în funda umană, manifestându-și astfel 
solidaritatea cu persoanele infectate/afectate 
HIV/SIDA. 

Constanţa 

Tg. Mureş 
Peste 300 de oameni s-au solidarizat, pe 2 
decembrie, în Piaţa Teatrului, cu persoanele 
care trăiesc cu HIV.  
La Tg. Mureş,  Funda Umană a fost urmată 
de un marș comemorativ . 

www.fundaumana.ro 

 

Iaşi 

Constanţa 

Tg. Mureş 
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 SERVICIUL CLUBUL TINERILOR  

ADV România - furnizor de servicii sociale profesioniste 

 

Clubul Tinerilor concentrează un 
complex de servicii oferit în Iaşi, 
Constanţa şi Tg. Mureş prin care 
se realizează pregătirea bene-
ficiarilor pentru o viaţă inde-
pendentă. 

În 2013 Clubul Tinerilor a fost 
accesat de 126 tineri în Iași, 61 în 
Constanța și 63 în Tg. Mureș. 

Activităţile desfăşurate în cadrul celor trei cluburi ale tinerilor 
urmaresc crearea: 

•    deprinderilor de viaţă independentă şi îngrijire personală; 

•   deprinderilor de gestiune a locuinţei şi folosire a resurselor 
comunitare; 

•    deprinderi pentru integrarea profesională; 

•    managementului optim al banilor etc. 

 

În 2013 la Clubul Tinerilor s-au 
realizat activități educativ-
recreative și de terapie 
ocupaţională, la care au fost 
implicați și mare parte dintre cei 
70 de voluntari ai ADV România. 

Şcoala de Vară ADV România - ediţia a XI-a, s-a desfășurat între 2 și 13 septembrie, şi a fost 
un program gratuit de educație și divertisment la care au participat 24 de liceeni din Iași. 
  
Programul a urmărit dezvoltarea abilităților personale şi consolidarea cunoștinţelor în domenii 
esențiale pentru viitor – comunicare, asistență socială și antreprenoriat. S-a încercat astfel 
creșterea interesului liceenilor pentru activitatea voluntară și formarea profesională a viitorilor  
voluntari. 

PREMIERĂ - INTERNSHIP 

la ADV 

Programul s-a desfășurat 
împreună cu  Școala de Vară  
2013 și a fost primul stagiu 
de pregătire oferit unui 
grup de liceeni români de 
către ADV România. 

S-a avut în vedere formarea 
practică în peer education și 
antreprenoriat a tinerilor 
care deja și-au exersat unele 
calități în cadrul acțiunilor 
publice sau în diverse 
proiecte. 

www.clubultinerilor.eu 

 

Activitate la Clubul tinerilor 

Absolvenţi Scoala de Vară ADV 2013 
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Servicii  de formare şi dezvoltare  profesională 

 
ADV România este acreditată ANC pentru cursuri de: Formator (nr. 1117/10.10.2012), 
Legător manual (nr. 1162/29.10.2012), Operator introducere, validare și prelucrare date (nr. 
659/09.06.2010), Confecționer – asamblor articole din textile (nr. 658/21.06.2010), 
Antreprenor în economia socială (nr. 1000/11.09.2012) şi Manager de întreprindere socială 
(nr. 911/18.09.2013). 

În anul 2013, organizația a realizat mai multe cursuri gratuite sau contra cost. 

FORMARE PENTRU BENEFICIARI DIN 
GRUP VULNERABIL 
 
219 tineri din grup vulnerabil, inclusiv tineri 
cu dizabilități, au absolvit cursurile de 
formare în Iași, Constanța şi Tg. Mureș,        
într-unul din cele şase domenii de activitate 
ale ADV România - croitorie, IT, legătorie 
manuală, pictură, artă meșteșugărească, 
confecționare de lumânări decorative.  
 
Avantajul acestor cursuri gratuite este că 
practica se realizează în atelierele unităţii 
protejate autorizate Util Deco, la final 
cursantul știind să lucreze efectiv.  

www.jobdirect.ro 

 

Operare PC 

Confecţionare lumânări 

Legătorie manuală 

Artă meşteşugărească 

FORMARE PENTRU SPECIALIȘTI 
Formarea specialiștilor pentru domenii în care 
organizația are experiență deja, este atât o 
modalitate de transfer de cunoștințe pentru 
consolidarea sectorului economiei sociale cât și 
o resursă financiară, ADV România fiind 
prestatorul acestui serviciu de formare.  

Avantajul cursanților este că pot vedea modelul 
de economie socială Util Deco, găzduit de 
Centrul Național de Economie Socială şi, pe 
lângă pregătirea teoretică, pot dobândi şi 
informaţii din experienţa practică. 

      

În septembrie 2013 organizația a fost 
autorizată pentru realizarea de cursuri de 
manager de întreprindere socială.                                        
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CURSURI DE  FORMARE DE SPECIALIȘTI 

www.alaturidevoi.ro 

 

  Iaşi, 25-29 martie 2013, a fost organizat 
cursul „Formare de formatori în domeniul 
economiei sociale”, pentru 19 participanţi, 
care activează în domeniul incluziunii sociale 
din România (instituţii publice, ONG-uri, 
structuri de economie socială, etc.).  

  Iaşi, 2-6 aprilie 2013, a fost organizat 
cursul „Formare de formatori în domeniul 
economiei sociale”, pentru 21 de participanţi 
care activează în domeniul incluziunii sociale 
din România (instituţii publice, ONG-uri, 
structuri de economie socială, etc.).  

  Tg. Mureş, 16-17 aprilie 2013, a fost 
organizat cursul „Elemente de economie 
socială”, pentru 25 de reprezentanţi ai 
administraţiei publice locale din jud. Mureş.  

 
 Iaşi, 18-19 aprilie 2013, a fost 
organizat curs „Elemente de economie 
socială” pentru un numar de 25 
reprezentanţi ai administraţiei publice 
locale din jud. Iaşi.  

  Brăila, 23-24 aprilie 2013, a fost 
organizat cursul „Elemente de economie 
socială”, pentru 25 de reprezentanţi ai 
administraţiei publice locale, din jud. Brăila. 

 
 
 
 
 

Prin proiectul ”Alianța pentru dezvoltarea economiei sociale” în 2013 au fost organizate 
evenimente de promovare și transfer de experiență: 
    În 20 februarie, unitățile protejate Util Deco din Iași, Constanța și Tg. Mureș  au primit  80 
de oaspeți la Ziua Porţilor Deschise. 
    În 21-22 martie, 27 de persoane s-au aflat în vizită de studiu la Centrul Național de 
Economie Socială  ADV România. 
    În 15 mai 98 de persoane au vizitat atelierele Util Deco, din cele 3 centre ADV România și 
au participat la Conferința de închidere a proiectului ”Alianța pentru dezvoltarea economiei 
sociale”. 
 
Proiectul ”Alianța pentru dezvoltarea economiei sociale” a fost implementat de Fundația ”Alături de Voi” 
România, în parteneriat cu D.G.P.P.D., Fundația Motivation România, D.G.A.S.P.C. Iași și Cooperativa 
Socială ”Il Poliedro” Italia, cu co-finanțarea Fondului Social European, prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”. 

Iaşi - Formare de formatori 

Vizită de studiu Conferinţă de final de proiect 
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INTEGRARE PROFESIONALĂ PENTRU 
PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI 

ADV România a reușit, în total, crearea a 36 de 
locuri de muncă protejate pentru persoane cu 
dizabilități, în cadrul unităților protejate Util 
Deco Iași, Constanța și Tg. Mureș. Pachetul de 
servicii care susţine persoana cu dizabilităţi în 
angajare este substanţial, înglobând accesibi-
lizarea locului de muncă şi asistenţă şi 
consiliere pentru angajaţii cu nevoi speciale. 

În 2013 au fost create încă 6 locuri noi de 
muncă pentru persoane cu dizabilităţi. 

Loc de muncă protejat = locul de muncă în care condițiile de muncă sunt adaptate capacității de 
muncă și de reacție a angajatului cu dizabilități. 

Ce se poate adapta?   

Pot fi adaptări ale normei de lucru, procesului tehnologic sau poate fi realizată accesibilizarea 
spațiului de lucru. Protecția suplimentară pentru angajat se face prin consiliere, sprijin la locul de 
muncă, flexibilitatea programului. 

INFO 

SERVICII DE INFORMARE ȘI CONSILIERE 
PROFESIONALĂ  
 

Acesta este un alt tip de serviciu furnizat în toate 
cele trei centre de ADV România.  

În anul 2013 au beneficiat de consiliere și 
orientare profesională 115  tineri cu dizabilităţi. 

Arhivare 
Artă meşteşugărească 

Croitorie 

Pictură 

O parte a cursanţilor, persoane cu 
dizabilităţi, îşi  găsesc loc de muncă chiar 
la Util Deco – unitatea protejată a ADV 
România.  www.unitatiprotejate.ro 
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Serviciul de economie socială  
și angajare protejată 

 
Util Deco  este denumirea sub 
care sunt promovate cele trei 
secții interne ale Fundației 
„Alături de Voi” România, 
autorizate ca unităţi protejate, cu 
ateliere în Iaşi, Constanţa și Tg. 
Mureş. 

Util Deco înseamnă activitate economică reinvestită 
în programe sociale și are drept obiective: 

  Crearea și menținerea locurilor de muncă pentru 
persoane cu dizabilități; 

    Formare profesională continuă; 

    Sprijin și suport în adaptarea la locul de muncă; 

    Realizarea de produse unicat, lucrate manual sau de 
serie mică, în domeniile: artă meșteșugărească, pictură, 
decorațiuni interioare și confecționare lumânări 
decorative; 

     Prestări servicii în domeniile: croitorie, 
confecționare tricouri, personalizare prin diverse 
tehnici, legătorie manuală, arhivare la sediul clientului, 
arhivare electronică, depozitare de arhivă și organizări 
de evenimente; 

    Distribuție de produse în domeniile: IT, birotică, 
papetărie, produse de igienă, echipamente de protecție 
ș.a. 

Toate serviciile și produsele realizate la unitatea protejată Util Deco pot fi vizualizate pe site-ul 
www.utildeco.ro și achiziționate prin magazinul online www.shop.utildeco.ro . 

 

În cadrul Util Deco au fost create 
36 de locuri de muncă pentru 
persoane cu dizabilităţi, în 
special tineri, inclusiv unii care 
provin din sistemul de protecție 
a copilului.  

Centrul Naţional de Economie Socială 

Ateliere Util Deco 

http://www.utildeco.ro/
http://www.utildeco.ro/
http://www.utildeco.ro/
http://www.utildeco.ro/
http://www.utildeco.ro/
http://www.shop.utildeco.ro/
http://www.shop.utildeco.ro/
http://www.shop.utildeco.ro/
http://www.shop.utildeco.ro/
http://www.shop.utildeco.ro/
http://www.shop.utildeco.ro/
http://www.shop.utildeco.ro/
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                       Evenimente 2013 

INAUGURAREA clădirii SERVICIULUI DE  
ARHIVARE FIZICĂ, ELECTRONICĂ şi 
DEPOZITARE  DOCUMENTE 

În 15 mai 2013 a fost inaugurată clădirea 
Serviciului de arhivare fizică, electronică şi 
depozitare documente, nou construită cu 
această destinație, la Iaşi.  
  

3000 de metri liniari de arhivă pot fi 
depozitați la Depozitul de documente Util 
Deco, acesta fiind cel mai modern depozit 
de arhive din Moldova. 

Depozitul de arhive este o investiție de 
250.000 euro,  din care 150.000 euro     
dintr-un credit social de la Banca Comercială 
Română şi restul fiind profit reinvestit din 
activitatea economică  a organizaţiei. 

 

Prin  Serviciul de arhivare fizică, electronică şi 
depozitare documente, Util Deco oferă: 
 
  preluarea şi transportul documentelor,  
  consultanţă în vederea arhivării,  
  arhivare fizică,  
  arhivare electronică,  
  depozitarea arhivei,  
  consultarea documentelor la sala de studiu, 
  distrugerea documentelor. 

 

Depozitul Util Deco este un mediu 
controlat,  fiind special proiectat şi construit 
pentru depozitarea de arhivă, în 
conformitate cu reglementările Arhivelor 
Naţionale şi respectă  cele mai exigente 
standarde de securitate şi siguranţă.  
 
Depozitul este dotat cu sisteme complexe de 
prevenire şi stingere a incendiilor, ventilaţie 
naturală şi sisteme de ventilaţie artificială, 
sisteme de monitorizare permanentă a 
temperaturii şi umidităţii. 

Vizita IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi 
Bucovinei 

www.depozitarhivare.ro 

Depozitul de arhive 
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                       Evenimente 2013 

 
INAUGURAREA NOII SECŢII DE CROITORIE  la Util Deco Iaşi 

 
Prin înfiinţarea acestei secţii, s-au creat trei noi locuri de muncă pentru persoane cu dizabilităţi 
şi din alte grupuri vulnerabile şi s-a extins activitatea Util Deco la producţia şi personalizarea de 
tricouri. 
 

  Anul 2013 a adus ADV România recunoaşterea internaţională, datorită 
activităţii dedicate transformării dizabilităţii în abilitate.  

  Astfel, în luna septembrie, Comisia Europeană a publicat pe propria 
pagină, la secţiunea „Angajare, afaceri sociale şi incluziune” modelul de 
bună practică reprezentativ pentru România pentru angajarea 
protejată, acesta fiind Util Deco – unitatea protejată a fundaţiei.  

  În luna octombrie, Fundaţiei ADV România i-a fost decernat premiul de 
excelenţă, ca model de bună practică, în cadrul iniţiativei ENWPH 
„Promovarea sănătăţii la locul de muncă pentru angajaţii cu boli cronice 
- Sănătate Publică şi Muncă. 

www.utildeco.ro 

Noua secţie de croitorie a fost inaugurată la Iași, în 27 
septembrie 2013. Investiţia a fost realizată prin proiectul 
”Construim durabil prin economie socială”, derulat în 
parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Iași, pe o perioadă de 17 luni 
(iulie 2013 – decembrie 2014) şi co-finanțat printr-un 
grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției 
Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. 
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   Lobby şi advocacy 
 

În 2013, ADV România a fost una dintre organizaţiile resursă implicate activ în lobby şi 
advocacy în domenii precum: derularea de proiecte finanţate din fonduri structurale, 
economie socială, servicii sociale, asistența și apărarea drepturilor persoanelor cu HIV. 
  
 ADV România este membru activ în mai 
multe rețele naționale și internaționale 
printre care și Asociația Internațională de 
Economie Socială, Coaliţia pentru economie 
socială, Pactul Regional pentru Ocupare și 
Incluziune Socială Nord Est, FOND 
(membru fondator), Coaliția ONG pentru 
Fondurile Structurale (membru fondator), 
Rețeaua Împreună, AIDS Action Europe, 
People Living with AIDS, CONCORD, RISE 
România – rețeaua romană a 
întreprinderilor sociale de inserție prin 
activitatea economică (membru fondator), 
Consiliul de Dezvoltare Economică și 
Socială a Județului Iași (fundația deține 
președinția Comisiei ONG).  

În luna noiembrie 2013,  la 
invitaţia Transparency 
International România, 
ADV a acceptat aderarea, 
ca membru fondator la 
Pactul de Integritate 
ECOSOC.  

COMISIA ONG – CDES Iaşi 

ADV România deţine preşedinţia Comisiei ONG din cadrul CDES Iaşi, fiind foarte activă în 
întărirea societăţii civile ieşene şi promovarea, de la Iaşi, a unor modificări legislative care să 
performeze activitatea ONG-urilor. 
 
Astfel, în 2013, au fost realizate propuneri de modificare a Legii privind subvenţionarea 
serviciilor  sociale derulate de către ONG-uri. De asemenea, s-au facut propuneri la Strategia 
privind incluziunea persoanelor cu dizabilităţi 2014-2020 şi au fost solicitate detalii privind 
calendarul DGPPD, de modificare a actelor normative în acord cu această strategie, în special 
Legea 448/2006, pentru a putea fi realizată monitorizarea acestui proces. 

www.pentrusanatate.eu 
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   Lobby şi advocacy 
 

 De asemenea, s-au făcut propuneri la mai 
multe  proiecte de acte normative: 
   Legea economiei sociale, 
   Iniţiativa legislativă privind 
includerea întreprinderilor sociale în 
legea IMM-rilor. 

 
Alte subiecte puse în discuţie s-au referit 
la includerea în bugetelor CJ şi Primăriei 
Iaşi pentru anul 2014 a fondurilor pentru 
proiectele ONG-urilor, accesibilizarea 
spaţiilor publice în acord cu Convenţia 
ONU privind promovarea drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi, clarificarea 
procedurilor de prelucrare și virare a 
fondurilor către ONG-uri din 
direcţionarea a 2% din impozitul pe 
venitul global. 
 
De asemenea, tot în cadrul Comisiei ONG, 
s-a impulsionat constituirea parteneria-
tului  public–privat în vederea planificării 
strategice a obiectivelor sociale locale şi 
judeţene pentru următoarea perioadă.   
 

24 octombrie 2013 - 47 persoane – autorități, politicieni și reprezentanți ai ONG-urilor, au 
participat la lucrările Comisiei ONG, din cadrul Consiliului de Dezvoltare Economică și Socială a 
județului Iași, pentru a dezbate importanța subvenționării serviciilor sociale și finanțarea 
serviciilor de economie socială.  

Vizite la Centrul Național de Economie Socială 

ADV România a primit vizite la Centrul 
Național de Economie Socială încercând să 
demonstreze unor lideri de opinie că 
persoanele cu dizabilități pot fi angajați de 
succes şi totodată să promoveze prin 
modelul de economie socială ADV România, 
importanţa dezvoltării economiei sociale, 
pentru incluziunea persoanelor din grupuri 
vulnerabile. 
 
Vizitele au fost realizate  cu prilejul unor 
evenimente speciale - Ziua Porţilor Deschise 
sau prin vizite planificate în cadrul 
campaniei “Cunoaşte!  Apreciază!  Susţine!” 

COMISIA ONG – CDES Iaşi 

www.hivsida.ro 
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În campania “Cunoaşte! Apreciază! 
Susţine!” unul din mesajele de bază este că 
investiţia realizată pentru angajarea în 
muncă a tinerilor cu dizabilităţi, este de 
fapt cea mai rentabilă investiţie în 
comunitate, pe termen lung permiţând 
transformarea unei persoane dependente 
de prestaţii sociale, într-una producătoare 
de plus valoare.  

   Lobby şi advocacy 
 

În 2013, în cadrul campaniei  “Cunoaşte! 
Apreciază! Susţine!”  au vizitat  Centru Naţional 
de Economie  Socială: 
 
  IPS Teofan - Mitropolitul Moldovei şi 
Bucovinei,  
  Codrin Scutaru - secretar de stat  MMFPSPV, 
  Romeo Olteanu – prefect Judeţul Iași, 
  Bogdan Abalaşi – subprefect Instituția 
Prefectului Iași, 
  Mihai Chirica – viceprimar și consilier local 
PSD Iași, 
  Liliana Romaniuc – consilier județean PDL,  
  Marian Haută – consilier județean PPDD, 
  Robert Dâncă  - PDG  CJASS Iași, 
  Gabriela Vasilache – director AJOFM Iași, 
  Anghel Ficu – consilier local PNL, 
  Anca Preda – consilier local PPDD,  
  Dr. Mariana Mărdărăscu şi Dr. Mioara 
Predescu - INBI “Prof. Dr. Matei Balş”, 
  Viorica Surdu, Celestina Szalontay şi Marcela 
Răşcanu - Patronatul Sfera,  
  Costel Damian - manager Centrul de pelerinaj 
”Providența”, 
  Florin Bărhălescu – manager Icar Tours, 
  Ruxandra Krişan – specialist PR. 

 Campania va continua şi în 2014. 

www.clubultinerilor.eu 

 

IPS Teofan 

dep. Cristina Nichita, dep. Camelia Bogdănici  
şi sen. Mihaela Popa 

Romeo Olteanu, prefect Iaşi 

Liliana Romaniuc, consilier judeţean 

Marian Haută, consilier judeţean 
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Comunicare - în mediul online  
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Vizitatori unici 

Comunicarea organizației către 
mediul exterior se realizează prin 
mai multe mijloace de comunicare.  
 
Pe langă mijloacele clasice - 
producțiile video, audio și printuri, 
se realizează şi o amplă comunicare 
în mediul online. 
 

ADV România deține o platformă de 11 
site-uri care permit postarea de 
informații pe diverse domenii de 
interes: 

www.alaturidevoi.ro – pagina oficială a 
fundației cu un conţinut foarte bogat – 
30 253 vizitatori unici în 2013, în 
medie 2500/lună; 

www.unitatiprotejate.ro –  platforma 
creată de ADV România pentru a oferi 
unităților protejate posibilitatea de a se 
promova în raport cu angajatorii ce au 
peste 50 de angajați și sunt posibili 
clienți la legea 448/2006 - 6 232  
vizitatori unici, în medie 519 /lună; 

www.ropes.ro – centrul de resurse 
online în domeniul economiei sociale – 
2 240 vizitatori unici în 2013, în medie 
186/lună; 

 

      

TRAFICUL ÎNREGISTRAT  ÎN 2013   
DE PLATFORMA DE SITE-URI ADV 

www.socialeconomyeurope.eu – platformă euro-
peană creată ca punct de întâlnire între structurile 
de economie socială din România și cele din UE - 
1476 vizitatori unici în 2013, în medie 123/lună; 

 www.hivsida.ro – centrul de resurse online în 
domeniul HIV/SIDA - 11 120 vizitatori unici în 
2013, în medie 926/lună;  

www.jobdirect.ro – primul site de resurse în 
angajarea pentru persoane cu dizabilități - 10 692 
vizitatori unici în 2013, în medie 891/lună; 

 

www.utildeco.ro – pagina unităților protejate 
autorizate Util Deco, cu două secțiuni – 
corporate și   magazin online – 
www.shop.utildeco.ro -  31 430  vizitatori unici, 
în medie 2619/lună; 

 

www.doilasuta.eu 
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www.clubultinerilor.eu – locul de întâlnire 
online a beneficiarilor serviciului Clubul 
Tinerilor, a voluntarilor și beneficiarilor 
Şcolilor de Vară, Cursurilor de 
antreprenoriat și Internship - 12 213 
vizitatori unici în 2013, în medie 1017/lună; 

 www.depozitarhivare.ro – pagina serviciului 
de arhivare și depozitare documente – 1 615 
vizitatori unici în 2013, în medie 201/lună.  
Acest site este realizat în 2013. 

 

www.pentrusanatate.eu – platformă 
transfrontalieră RO-MD de informare şi 
comunicare  în domeniul sănătăţii 
comunităţii, în special în domeniul 
infecţiei HIV - 9 214 vizitatori unici în 
2013, în medie 767/lună;  

www.doilasuta.eu -  pagina campaniei 
„2% - semn de viaţă”, prin care se oferă 
posibilitatea direcționării a 2% din 
impozitul pe venitul global  de către 
persoanele fizice, pentru susţinerea 
programelor fundației - 1702 vizitatori 
unici în 2013, în medie 141/lună;  

 

DISEMINAREA INFORMAȚIEI ÎN 
MEDIUL ONLINE  

 
Departamentul de comunicare ADV România 
a reuşit crearea de conturi pe mai multe 
resurse web care permit postarea de 
informaţii, asfel încât să asigurăm o 
distribuţie cât mai largă a mesajelor.  
 

Celor 11 site-uri  ale ADV  li se adaugă astfel: 

  9 site-uri de comunicate de presă, 

 12 site-uri care permit postarea gratuită 
de informații,  

 liste de ONG-uri, 

 grupuri de  yahoo cu specific pe activitatea  
organizaţiilor neguvernamentale, 

 rețele de socializare – Facebook, Pinterest, 
Slideshare, Twitter, Youtube, etc.,   

 microsite-uri/bloguri create pentru 
promovarea activității fundației,  

  site-uri partenere ce au afișat bannere 
ADV.  

 

Toate producţiile video sunt postate şi 
pe conturile de YouTube şi Facebook 
ale organizaţiei, astfel încât să se 
performeze comunicarea online. 

Comunicarea organizației este 
completată prin transmiterea de 
newslettere către 3 333 abonaţi (ADV) şi 
2795 abonaţi (Util Deco), pe parcursul 
anului 2013, fiind trimise 11 newslettere 
ADV România, 19 newslettere Util Deco și 
30 de comunicate de presă. 

 
 

www.fundaumana.ro 
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ADV România în cifre 

 
DINAMICA ANGAJĂRII 

 
Deşi în iunie 2013 am finalizat 
proiectul de tip strategic  „Alianţa 
pentru dezvoltarea economiei 
sociale”, care asigura o susţinere 
financiară importantă pentru 
organizaţie, am reușit să menținem 
toată echipa ADV România, chiar 
am făcut  noi  angajări.  
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Nr. angajați 

Evoluția numărului de angajați 

În decembrie 2013, ADV România a ajuns la 91 de 
angajați, din care 36 cu dizabilități. 

 

Proiecte 
70% 

Subvenţii 
(L34/1998 si 

șomaj) 
5% 

Util Deco 
25% 

Cheltuieli cu 
resursa umană 

www.utildeco.ro 
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ADV România în cifre 

 
VENITURILE ORGANIZAŢIEI 

 TOTAL 16,252,944.75 lei 3,677,968.94 € 

Proiecte ADV 4,637,050.85 lei  1,049,343.94 € 

Subvenții 2013 408,948.52 lei  92,543.23 € 

Donații și sponsorizări  318,998.19 lei  72,187.87 € 

Util Deco (activitate economică) 10,773,636.31 lei  2,438,025.87 € 

Altele - non profit 114,310.88 lei  25,868.04 € 

Proiecte 
29% 

Subvenții 
2013 
2% 

Donaţii 
și 

sponsori
zări 
2% 

Util Deco 
66% 

Altele - 
non profit 

1% 

VENITURI DIN FINANȚĂRI NERAMBURSABILE ATRASE DE ADV ROMÂNIA PRIN 
PROIECTE 

 Fondul Social European (POSDRU) 3,870,120.53  lei  875,791.02 € 

Fondurile Guvernului Elveției 219,763.23 lei 49,731.44 € 

Primăria Iași  27,151.71 lei  6,144.31 € 

Recuperare de TVA 418,584.04 lei  94,723.70 € 

Altele  101,431.34 lei  22,953.46 € 

TOTAL 4,637,050.85 lei  1,049,343.94 € 

www.alaturidevoi.ro 

 

VENITURILE ORGANIZAŢIEI 
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ADV România în cifre 

 

VENITURILE ANULUI 2013  
DUPĂ TIPUL DE ACTIVITATE 

 

Fondul 
Social 

European 
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Fonduri 

elvețiene 
5% 

Primăria 
Iași  
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Recuperare 

de TVA 
9% 

Altele 2% 

Venituri din finanțări nerambursabile 
 atrase de ADV România prin proiecte 
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34% 
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activități 
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66% 

CATEGORII DE CHELTUIELI ADV 2013 

 Resurse Umane  3,681,081.51 lei 833,012.34 € 

Carburanți 85,078.60 lei 19,252.91 € 

 Mărfuri, materii prime și consumabile 

(inclusiv pentru cheltuieli economice) 10,152,370.94 lei  2,297,436.28 € 

Costuri bancare 62,011.14 lei  14,032.84 € 

Alte tipuri de costuri 1,950,673.93 lei  441,428.81 € 

TOTAL 15,931,216.12 lei  3,605,163.19 € 



21 

ADV România în cifre 

 

Categorii de cheltuieli  ADV 2013 

 

Resurse 

Umane 
23% 

Carburanți 
1% 

Mărfuri, 
materii 
prime și 

consumabile 
64% 

Costuri 

bancare 
0% 

Alte tipuri de 

costuri 
12% 

REINVESTIREA PROFITULUI DIN ACTIVITATE 
ECONOMICĂ 

 

    Total cheltuieli  Util Deco în 2013 11,395,252 lei 2,578,695  € 

    Investiţii în construcţia depozitului de arhive,   

echipamente,  dotarea atelierelor 
1,251,037 lei 283,104  € 

Total 
cheltuieli  
Util Deco 

11% 

11% - cheltuieli 
cu investiţiile de 
dezvoltare, inclu-
siv pentru noul 
serviciu de depo-
zitare arhive Util 
Deco  

În 2013 unităţile protejate autorizate Util Deco au avut 75 de angajaţi, din care 36 cu 
dizabilităţi. 
 
Organizaţia a realizat din activitatea economică în 2013 un profit de 14.427 euro (63.754 
ron),  impozitat cu 165 euro.  Profitul a fost reinvestit în echipamente şi utilaje tehnologice.  

 

www.depozitarhivare.ro 
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ADV România în cifre 

 
CIFRA DE AFACERI  

 
Cifra de afaceri a Util Deco a avut un trend ascendent de la an la an, 
fiind direct proporțională cu extinderea pieții, prin creșterea 
numărului de clienți . 
 
În 2013, numărul de clienţi Util Deco a ajuns la 500, din întreaga 
ţară, mulţi fiind deja clienţi fideli ai unităţii protejate. 
 
Cifra de afaceri reflectă şi volumul crescut al desfacerii/client - 
datorită diversificării producției, certificării calității și 
profesionalizării actului vânzării. 

Evoluția cifrei de 
afaceri  a Util Deco  
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Finanțatori  2013 

 ADV România a avut în desfășurare, în 
2013, următoarele proiecte: 

Alianța pentru dezvoltarea economiei 
sociale (1.07.2010 – 30.06.2013), valoarea 
proiectului 18.408.995 lei, co-finanțare din 
Fondul Social European prin Programul 
Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013, Axa prioritară 6 ”Promovarea 
incluziunii sociale”, DMI 6.1 Dezvoltarea 
Economiei Sociale. Parteneri: Direcția 
Generală Protecția Persoanelor cu Handicap 
– MMFPSPV, Fundația Motivation România, 
Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Iași, Cooperativa “Il 
Poliedro” Italia. 

Construim durabil prin economie socială 
(4.07.2013 – 03.12.2014), valoarea 
proiectului 244.500,00 CHF (din care 10% 
contribuție proprie), finanţator Organismul 
Intermediar Elveţian, reprezentat de 
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii 
Civile. Partener: Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, 

Campania “Deschide-ți inima! Sunt la fel 
ca tine!”, valoarea proiectului  27.151 lei, 
finanțator Consiliul Local – Primăria Iași şi  
ADV România prin Util Deco. 

 

Şi în anul 2013, ADV România a fost auditată financiar, acesta fiind al şaptelea an în care 
organizaţia contractează acest serviciu extern. 
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Parteneri ai ADV România  

 
A.J.O.F.M. Iaşi, ASALT - Asociaţia Studenţilor şi 
Absolvenţilor de Asistenţă Socială Iaşi,  Asociaţia 
Alternative Sociale, Asociaţia Civicum Voluntaris 
Constanţa, Asociaţia Cluburilor Alcoolicilor în Recuperare 
Iaşi, Asociaţia Iris Vaslui, Asociaţia pentru Ecologie şi 
Dezvoltare Durabilă - Centrul de Informare Europe Direct 
Iaşi, Asociaţia Pro Karma, Asociaţia Româna AntiSida 
(ARAS) Iaşi, Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi, Asociaţia Youth 
Vision Constanţa, Cabinet Parlamentar Cristina Nichita, 
Centrul de Dezvoltare Socială, Centrul Diecezan Caritas 
Iaşi, Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Iaşi, Centrul Regional de Sănătate Publică Iaşi, 
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Albatros", 
Constanţa, Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară 
"Vasile Adamachi" Iaşi, Colegiul Agricol "Traian Săvulescu" 
Tg. Mureş, Colegiul Economic Administrativ Iaşi, Colegiul 
Naţional "M. Sadoveanu" Paşcani, Colegiul Naţional "Mihai 
Eminescu" Constanţa, Colegiul Tehnic "Ion Holban" Iaşi, 
Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Paşcani, Colegiul 
Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii "Gheorghe 
Mârzescu" Iaşi, Colegiul Tehnic de Transporturi şi 
Construcţii Iaşi, Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Iaşi,  
Colegiul Tehnic "Gh. Asachi" Iaşi, Colegiul Tehnic "Ioan C. 
Ştefănescu" Iaşi, Colegiul Tehnic "Mihail Sturdza" Iaşi, 
Crucea Roşie, Filiala Mureş, D.G.A.S.P.C. Constanţa,  
D.G.A.S.P.C. Mureş, D.G.A.S.P.C. Iaşi - Centrul de plasament 
de tip hospice "Gulliver“, Direcţia de Sănătate Publică 
Mureş, D.G.A.S.P.C Constanţa, Fundaţia Baylor Marea 
Neagră Constanţa, Fundaţia Creştină ”Rhema” Tg. Mureş, 
Fundaţia Enable România, Fundaţia Iosif Iaşi, Fundaţia 
MGH "Casa Speranţa” Constanţa, Fundaţia Serviciilor 
Sociale Bethany, Fundaţia Solidaritate şi Speranţă Iaşi, 
Fundaţia "Ancora Salvării“, Fundaţia "Casa Speranţei“, 
Fundaţia "Star of Hope“ România, Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Iaşi, Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, Liceul 
special "Moldova" Tg. Frumos Iaşi, Liceul Tehnologic “C.A. 
Roseti” Constanţa, Liceul Tehnologic de Mecatronică şi 
Automatizări Iaşi, Liceul Tehnologic Economic de Turism 
Iaşi, Liceul Tehnologic Holboca Iaşi, Liceul Tehnologic 
Special “Vasile Pavelcu” Iaşi,  Liceul Tehnologic "Petru 
Poni" Iaşi, Liceul Tehnologic "Petru Rareş" Tg. Frumos,  
Liceul Teoretic “Miron Costin” Paşcani, Liceul Teoretic 
“Lucian Blaga” Constanţa, Liceul Teoretic "Al. I. Cuza" Iaşi, 
Liceul Teoretic "Decebal“ Constanţa, Liceul Teoretic 
"Dimitrie Cantemir" Iaşi, Liceul Teoretic "Miron Costin" 
Iaşi, Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iaşi,  Liga 
studenţilor Tg. Mureş,  Liga Studenţilor Universităţii 
"Petre Andrei" – ASLUPA,  

Media Factory, Organizaţia 
Benone Tg. Mureş, Organizaţia 
"World Vision" România, Palas 
Mall, Primăria Prisăcani jud. 
Iaşi, Primăria Tg. Mureş, Şcoala 
Gimnazială “Titu Maiorescu“ 
Iaşi,  Şcoala Gimnazială “Gh.I. 
Brătianu” Iaşi, Şcoala 
Gimnazială Dacia Tg. Mureş, 
Şcoala Gimnazială Lihuleşti 
Gorj,  Şcoala Gimnazială Liteni 
Iaşi, Şcoala Gimnazială nr. 1, 
Lunca Cetăţuii Iaşi,  Şcoala 
Gimnazială nr. 41 Iaşi, Şcoala 
Gimnazială Ţuţora, Şcoala 
Gimnazială "Carmen Sylva" Iaşi, 
Şcoala Gimnazială "Cezar 
Petrescu" Hodora, com. Cotnari 
jud Iaşi, Şcoala Gimnazială 
"Colonel Constantin Langa" 
Miroslava  jud. Iaşi, Şcoala 
Gimnazială "Ion Simionescu" 
Iaşi,  Şcoala Gimnazială 
"Iordache Cantacuzino" 
Paşcani,  Şcoala Gimnazială 
"Mihai Codreanu" Iaşi, Şcoala 
Gimnazială "Nicolae Iorga" Iaşi, 
Şcoala Gimnazială "Petru Poni" 
Cucuteni,  Şcoala Gimnazială 
"Vasile Conta" Iaşi,  Şcoala 
Gimnazială "Veronica Micle" 
Iaşi,  Şcoala Postliceală 
"Dimitrie Cantemir" Tg. Mureş, 
Şcoala "B.P. Haşdeu" Iaşi, Şcoala 
"George Călinescu" Iaşi, 
Seminarul Teologic Iaşi,  TVR 
Iaşi, TEACHING, Uniunea 
Naţională a Organizaţiilor 
Persoanelor Afectate de 
HIV/SIDA (UNOPA), Ziarul de 
Iaşi. 

ADV România mulțumește 
tuturor celor care și în 
2013, au susținut activi-
tatea  organizaţiei.  

 
www.fundaumana.ro 
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  Ne recomandă: 

  
 
 

“[…] Recomand Fundaţia „Alături de Voi" România ca organizaţie cu experienţă practică şi 
teoretică în antreprenoriatul în economie socială şi cu potenţial drept furnizor de formare în 
acest domeniu. 
 
La baza recomandării noastre stau următoarele motive:  
 
  ADV România are experienţă în planificarea, operarea şi dezvoltarea unei întreprinderi 
sociale. NESsT are o colaborare mai îndelungată cu ADV România, începută în 2007, odată cu 
înscrierea unităţii protejate Util Deco (dezvoltată şi susţinută de ADV) la prima ediţie din 
România a Competiţiei întreprinderilor Sociale NESsT. 
Pe durata unui an de zile, ADV România a depăşit toate etapele competiţiei dovedind că are un 
plan de afaceri bun, fezabil, care să ducă la o construcţie solidă, ceea ce i-a adus un premiu 
special de 5000 euro şi includerea întreprinderii sociale în portofoliul NESsT. (...) 
 
  ADV depune eforturi constante de a se implica activ în dezvoltarea sectorului economiei 
sociale în România prin implicarea în formarea politicilor publice şi derularea unor proiecte 
menite să promoveze domeniul şi să crească gradul de cunoaştere în rândul persoanelor cheie 
(...) 
  ADV România deţine atât experienţă practică cât şi teoretică în domeniul economiei sociale 
(...)” - Zoltan Bereczki, Director NESsT România. 

NESsT România 

RISE România 

 
“Fundaţia “Alături de Voi” România este membru fondator al reţelei naţionale RISE România, cu 
o activitate exemplară, plină de impact şi recunoscută la nivel naţional şi internaţional de 
actorii instituţionali, privaţi şi de societatea civilă pentru o contribuţie semnificativă în 
domeniul economiei sociale. 
 
De asemenea, în calitate sa de iniţiatoare a mai multor întreprinderi sociale de inserţie 
sustenabile şi cu un impact pozitiv la nivelul comunităţilor din mai multe localităţi ale ţării, 
Fundaţia “Alături de Voi” România a acumulat în ultimii 5 ani o experienţă considerabilă şi o 
expertiză valoroasă, atât teoretică cât şi practică, în domeniul economiei sociale şi 
antreprenoriatului social. 
 
Pentru toate motivele enumerate mai sus, suntem mândri şi onoraţi să recomandăm Fundaţia 
“Alături de Voi” România ca organizaţie cu expertiză pentru cursuri de formare / calificare ca 
Antreprenor în Economia Socială.“ -  Raluca Ouriaghli, Preşedinte RISE România şi adminis-
trator, Vice Trezorier ENSIE Europa. 
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“[…] Colaborarea dintre Asociaţia Alternative Sociale şi Fundaţia „Alături de Voi" România este 
una îndelungată, expertiza practică a ADV în domeniul economiei sociale fiind un argument 
important pentru selectarea acesteia pentru a oferi cursuri de formare profesională în 
domeniul economiei sociale. 
 
Cursurile susţinute de către specialiştii ADV România s-au bucurat de o reală apreciere din 
partea celor 115 cursanţi, capacitatea de organizare fiind foarte bine corelată cu abilităţile de 
comunicare, cunoştinţele din domeniul economiei sociale, marketing şi vânzări ale lectorilor 
ADV România. Evaluările cursului de către participanţi au pus în valoare doar aprecieri 
pozitive: foarte util şi actual, interesant, de noutate, profesionist, eficient, captivant, la care s-
au adăugat atribute precum: continuitate, de perspectivă, şansă, educativ/constructiv, 
complex, util, profesionalism. 
 
În completarea acestei recomandări, susţinem faptul că ADV România este un colaborator 
serios, de încredere, care are un management organizaţional competitiv, fiind o organizaţie 
recunoscută la nivel naţional şi internaţional, fapt pentru care o recomandăm cu toată 
căldura.” - Cătălin LUCA, Director executiv  Asociaţia Alternative Sociale. 

Asociaţia  Alternative  Sociale 

Fundaţia  Serviciilor  Sociale  Bethany  

“De peste patru ani, ca şi client al Unităţii Protejate “Util Deco” dezvoltate de ADV România, 
Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany beneficiază de servicii şi produse calitative la preţuri 
competitive, realizate de angajaţi persoane cu dizabilităţi în atelierele de croitorie şi tipografie-
multiplicare ale unităţii. Pe lângă calitatea procesului de producţie şi flexibilitatea echipei 
tehnice, apreciem îndeosebi politica profesionistă de management a resurselor umane prin 
condiţiile de muncă excelente oferite persoanelor cu dizabilităţi, precum şi prin activităţile de 
suport oferite de profesioniştii organizaţiei în vederea adaptării condiţiilor de muncă la 
specificul individual al fiecărui angajat. Unitatea Protejată “Util Deco” este în acelaşi timp şi un 
important susţinător al politicilor de responsabilitate socială în comunitate, susţinând ca şi 
sponsor, de peste trei ani, campaniile şi evenimentele caritabile organizate de Fundaţia 
Serviciilor Sociale Bethany cu produse şi servicii realizate în atelierele proprii. 
 
Considerăm că Fundaţia “Alături de Voi” România este un investitor sustenabil în crearea de 
oportunităţi pe piaţa muncii pentru persoanele cu dizabilităţi şi un partener care a demonstrat 
cu precădere că inovaţia, transparenţa şi profesionalismul sunt valori pe care şi le asumă în 
toate programele sale şi pe care le promovează în mod continuu, în vederea profesionalizării 
întregului sector neguvernamental” - Diana Maria Păiuş, Manager Zonal, Fundaţia Serviciilor 
Sociale Bethany. 

 Mulţumim colegilor  pentru recomandări şi suntem convinşi că doar prin susţinere 
reciprocă şi colaborare onestă putem întări sectorul ONG, pentru binele întregii 
comunităţi!  
                                             Angela Achiţei, preşedinte ADV România 

www.alaturidevoi.ro 

 





 

 

 

 

 

 

 Denumirea legală: Fundaţia ”Alături de Voi” România – ADV România,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consiliul Director: Angela Achiţei - preşedinte ADV România, Lindi 
Endicott (SUA) - membru (expert internaţional HIV/SIDA), Petrişor Ostafie - 
membru (reprezentant al beneficiarilor). 

 Echipa de management: Angela Achiţei – preşedinte, Mihaela Steliana 
Munteanu – director Departament de Dezvoltare şi Comunicare,  Manuela 
Iftimoaei – director Departament Programe, Ana Drelea - director 
Departament Financiar, Irina Isăcilă - director Departament de Economie 
Socială,  Camelia Novac – director Departament Vânzări, Alina Pădureţ - 
director ADV Iaşi, Mirela Ivan – director ADV Constanţa, Carmen Speranţa 
Ciulea – director ADV Mureş, Eugenia Stalinescu - manager de resurse 
umane.  

 

Iaşi - Centrul Național de Economie Socială – str. Bazinelor 

nr. 5, sat Uricani, com. Miroslava, jud. Iaşi, telefon/fax – 0232 

275568; e-mail: office@alaturidevoi.ro  

Constanţa - str. Decebal, nr. 49, loc. Constanţa, jud. Constanţa, 

cod poştal: 900684, telefon/fax – 0241 670350, email: 

office.ct@alaturidevoi.ro 

Mureş - str. Spitalului Vechi, nr. 4, loc. Tg. Mureş, jud. Mureş, 

cod poştal: 540089, telefon/fax – 0265 254987, email: 

office.ms@alaturidevoi.ro 
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Editat de ADV România, mai 2014 
 
Tipărit la unitatea protejată autorizată Util Deco   
 
www.utildeco.ro  
 


