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    C u v â n t  î n a i n t e  

inserție Util Deco, în care au fost create 36 de locuri de 

muncă pentru persoane cu dizabilități.  

      De asemenea, anul 2014 a fost pentru ADV România 

anul conștientizării valorii societății civile ca investitor în 

comunitate, a aportului sectorului privat din servicii 

sociale pentru binele cetățenilor care au nevoie de 

asistență socială. 

      Mai mult ca în alți ani, am reușit să agregăm ONG-

urile și să le conducem în lupta lor pentru schimbarea 

societății, pentru dezvoltare și am menținut o 

permanentă legătură cu toți actorii influenți din 

societatea românească, generând modificări legislative, 

schimbări de esență pentru sectorul social și mai ales 

impunând ca forță de netăgăduit în comunitate -Vocea 

ONG. 

         În activitatea socială, în 2014, am performat 

furnizând servicii la standarde înalte, mai multor 

categorii de persoane- cu dizabilități, inclusiv infectate 

cu HV, tineri care trebuiau să părăsească centrele de 

plasament, migranți și resortisanți, persoane șomere- 

ca și cum am fi fost într-o competiție acerbă cu noi 

înșine, pentru a ne autodepăși. De fapt, am confirmat 

imaginea de organizație care atrage resurse majoritar 

private și oferă soluții profesioniste la problemele 

sociale. 

       În activitatea economică, în acest an, ne-am 

evaluat potențialul și rentabilitatea cu maximă 

exigență și am luat decizii esențiale pentru viitor, astfel 

încât să consolidăm cele trei intreprinderi sociale de  

 

  

București, Gala Fondurilor Structurale:  

Premiul I -la secţiunea “Cu Impact INCLUS”- pentru rezultatele obţinute prin derularea proiectului 

"Alianța pentru Dezvoltarea Economiei Sociale" (implementator- ADV România, parteneri: Direcția 

Generală Protecția Persoanelor cu Dizabilități- MMSF, Fundația Motivation România, DGASPC Iași și 

Cooperativa Socială ”Il Poliedro” Italia, co-finanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013).  

 

București, Gala Societății Civile  

Premiul special Dan Manoleli - pentru dezvoltarea societății civile. 

 

Iași, Gala Tinerelor Valori  

Premiul special pentru implicare socială, desemnat ADV România în semn de prețuire pentru 

contribuția la promovarea valorilor ieșene autentice. 

 

Iași, Gala Modelelor Feminine 2014  

Premiul "Antreprenor economie socială” pentru activitatea Util Deco, decernat doamnei Angela 

Achiței. 

 

 12 ani de activitate,  

 În medie 83 de angajați, din care 36 cu dizabilități,  

 peste 65 de proiecte/programe implementate,  

 peste 16 mil euro atrași în comunitate,  

 3 întreprinderi sociale organizate sub formă de unități protejate, 

active din 2008,  

 provocarea de a îmbina serviciile sociale cu servicii de economie 

socială și de a fi printre pionerii în acest domeniu în România, 

 Util Deco a avut aproximativ 1000 de clienți și o cifra de afaceri de 

4,5 mil euro. 

 

ADV în 2014  

 

    ”Echipa adevărată a ADV România mi-a fost 

alături și la bine și la greu și împreună ne putem 

bucura acum de rezultatele muncii noastre. 

      Rezultatele acestei investiții în noi înșine și în 

ceilalți, nu au întârziat să apară și le multumim 

tuturor care au pariat pe viziunea ADV România 

despre dezvoltarea societății și ne-au urmat în 

construcția comună.” 
      Cu aleasă considerație, Angela Achiței - 

președinte ADV România 

 

Misiunea organizației noastre este incluziunea persoanelor seropozitive HIV şi din alte grupuri vulnerabile. 

  

         Acreditări/certificări: 

 Furnizor de servicii sociale - Decizie de 

acreditare 641/19.05.2014, eliberată de 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției 

Sociale și Persoanelor Vârstnice. 

 Prestator de servicii de informare și 

consiliere profesională/medierea muncii 

pe piața internă – Certificat de acreditare 

eliberat de către ANOFM Iași, seria IS/nr. 

25/00037 din 23.06.2014. 

 
PREMII 

Participarea ADV în rețele, alianțe, platforme 

locale, naționale și internaționale – plus valoare 

și beneficii 

ADV România este membru fondator a cinci 

federații/coaliții naționale și membru în alte șase 

rețele naționale și internaționale. Organizația 

deține președinția FONSS – Federația Orga-

nizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii 

Sociale și vicepreședinția Comisiei ONG, din cadrul 

Consiliului de Dezvoltare Economică și Socială a 

județului Iași.  

Detalii pe www.fonss.ro.  

 

Experiența ADV în campanii de lobby și advocacy 

– provocări și oportunități 

ADV România este una din organizațiile care a 

lucrat timp de peste patru ani la Legea Economiei 

Sociale; a reușit introducerea în Legea IMM-urilor 

a ONG-urilor cu activitate economică în luna mai 

2014; a inițiat un proiect de lege prin care ONG-

urile să fie incluse în comisiile de dialog social şi 

CES; este autorul brand-ului ”Vocea ONG”- o 

platformă de lobby și advocacy pentru dezvoltarea 

sectorului ONG și a investițiilor în servicii sociale.  

Detalii pe www.voceaong.ro. 

 

Angela Achiței, președinte ADV România 

 

http://www.fonss.ro/
http://www.voceaong.ro/
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PROIECTE ADV ROMÂNIA 

 

”Construim durabil  
prin economie socială” 

SIM- sisteme 

inovative pentru 

muncă 

Oportunități 
 pentru adolescenți! 

Coordonarea națională a acțiunii de integrare a 

resortisanților ţărilor terțe (RTT) în România 

Vocea ONG pentru comunitate! 

Parteneriat pentru incluziune 
ONG-uri mai puternice împreună! - 

Lobby și advocacy pentru crearea de 

oportunități egale pentru ONG-urile 

furnizoare de servicii sociale în 

accesarea finanțărilor publice 

Participarea activă a ONG-urilor în 

managementul fondurilor europene 

Economie socială- implicare și 

responsabilitate 

Fundaţia ”Alături de Voi” România a derulat, în cei 

peste 12 ani de activitate, mai mult de 65 de 

proiecte, atrăgând peste 16 mil euro și investindu-i 

în acoperirea nevoilor sociale ale comunității.  

 

Doar în 2014, s-au aflat în curs de implementare 9 

proiecte finanțate din fondurile europene, scrise și 

implementate 100% de specialiștii organizației 

noastre. 

 124 tineri cu vârste cuprinse între 
16-35 ani au beneficiat de 
activitățile realizate în cadrul 
celor trei Cluburi ale Tinerilor din 
Iași, Constanța și Tg. Mureș; 

 140 tineri din grupuri vulnerabile, 
inclusiv cu dizabilități, au 
beneficiat de cursuri de formare 
în 6 domenii de activitate 
(confecții, legătorie manuală, 
artă meșteșugărească, pictură, IT 
și confecționare lumânări 
decorative), ceea ce a condus la 
creșterea capacității profesionale 
și facilitarea șanselor de angajare 
pe piața liberă a muncii; 

 23 specialiști în domeniul 
economiei sociale din țară și-au 
dezvoltat competențele în  

domeniul economiei sociale, prin 
participarea la cursul 
”Antreprenor în economie 
socială” furnizat de ADV România; 

 89 persoane din Iași, Constanța și 
Mureș au fost informate privind 
integrarea socială și profesională 
a persoanelor cu dizabilități și din 
alte grupuri vulnerabile, prin 
vizitele de studiu realizate la ADV; 

 Înființarea unei noi secții de 
croitorie la Iași, 

 Au fost promovate 23 unități 
protejate autorizate, prin 
intermediul celei de-a doua ediții 
a Catalogului Unităților Protejate 
Autorizate. 
 
 

 

 

 
 

 S-au organizat două școli de vară:  
- 2-13 septembrie 2013 pentru 

20 de tineri,  
- 16-18 iulie 2014 pentru 15 

tineri. 
Scopul: formarea de abilităţi 
personale, de relaţionare, de auto-
cunoaştere și viaţă independentă, 
comunicare, antreprenoriat și  
asistenţă socială.  
 
 

”Construim durabil prin economie socială”  

 

Co-Finanțator: Elveția- prin Contribuția 
Elvețiană pentru Uniunea Europeană 
extinsă. 

 

 Acest proiect a permis ADV România acreditarea de 
către AJOFM Iași ca furnizor de servicii specializate 
pentru stimularea ocupării forței de muncă (servicii 
de informare, consiliere și mediere a muncii); 

 68 persoane recrutate pentru a participa la 
activitățile proiectului (consiliere, formare, vizită de 
studiu); 
 3 cursuri organizate în cadrul proiectului 
(Competențe comune-competențe informatice – 2 
și Formator – 1); 

 32 participanți la cele trei cursuri de formare; 
 150 consilieri individuale și 20 de grup. 

 
 

SIM- sisteme inovative pentru muncă 

au fost deschise două Centre de Resurse pentru Adolescenți- în Iași și Constanța, unde se 

 care se confruntă cu diverse probleme; 

– 900 de adolescenți din Iași și Constanța au fost informați în cadrul 

 

  

 

 FSE prin POSDRU 2007-2013.  

ADV România în parteneriat cu IȘJ Iași și Constanța, DGASPC 

 

 

 

       ADV România este partener al 

Confederației CARITAS în imple-

mentarea acestui proiect. Se 

urmărește influențarea politicilor 

publice de finanțare a serviciilor 

sociale prin participarea activă a 

organizațiilor neguvernamentale  

(ONG-uri) la crearea unui cadru 

favorabil funcționării și finanțării 

serviciilor sociale în România. 

 

Contribuția fundației a constat în 

valorificarea expertizei deținute ca 

furnizor autorizat de servicii sociale 

prin organizarea de consultări în 

Regiunea Nord Est și implicarea 

directă în activități de lobby și 

advocacy în domeniu. Proiectul 

este finanțat prin granturile SEE 

2009 – 2014, în cadrul Fondului 

ONG în România. 

 

www.alaturidevoi.ro 



 

PROIECTE ADV ROMÂNIA 
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SIM- sisteme inovative pentru muncă 

 octombrie 2014 – au fost deschise două Centre de Resurse pentru Adolescenți- în Iași și Constanța, unde se 

acordă consiliere individuală și de grup adolescenților care se confruntă cu diverse probleme; 

 noiembrie – decembrie 2014 – 900 de adolescenți din Iași și Constanța au fost informați în cadrul 

campaniilor derulate în școli pe temele: prevenirea transmiterii infecției cu HIV, educație sexuală, prevenirea 

traficului de ființe umane, prevenirea abandonului școlar, prevenirea violenței domestice și a delincvenței 

juvenile. 

 

  

Oportunități pentru adolescenți! 

Proiect  implementat de Centrul de Dezvoltare Socială, în parteneriat cu Fundaţia „Alături de Voi” România, Asociația 
SOCIUS şi INFOR Italia şi cofinanţat de FSE prin POSDRU 2007-2013.  
 

“Oportunități pentru adolescenți” este derulat de ADV România în parteneriat cu IȘJ Iași și Constanța, DGASPC 

Iași și Constanța și DAC Iași, cu sprijinul tehnic și financiar al Reprezentanței UNICEF în România.  
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www.clubultinerilor.eu 



 

 

PROIECTE ADV ROMÂNIA 

 

 
Centru de Informare şi Consiliere pentru Străini funcțional în Iași oferă: 

 informare/consiliere cu privire la șederea în România;  

 informare/consiliere și asistare pentru accesarea serviciilor medicale şi înscrierea în sistemul de asigurări de 

sănătate; 

 informare/consiliere pentru accesarea sistemului educaţional din România;  

 acordarea de sprijin pentru acoperirea unor nevoi materiale/medicale dacă se află în situații de 

vulnerabilitate/dificultate;  

 sprijin pentru soluționarea diverselor situații cu care se confruntă în România:  

 asistență pentru găsirea unei locuinţe, înscrierea copiilor la şcoală sau la grădiniţă, realizarea unui CV pentru 

accesarea pieței muncii în România și medierea în vederea facilitării relației cu posibili angajatori.  

Coordonarea națională a acțiunii de integrare a resortisanților ţărilor terțe (RTT) în România 

”Vocea ONG pentru comunitate!”  
 

  10 organizații partenere în proiect au înființat 

FONSS – Federația Organizațiilor Neguvernamentale 

pentru Servicii Sociale.  

 A fost creat un site al federaţiei www.fonss.ro,  

 Au avut loc două întâlniri de lucru (Iași și Bacău) cu 

ONG –urile din regiune; 

 În perioada 28 – 30 octombrie 2014,  a fost realizat 

cursul de formare “Creșterea capacității organizației 

prin management eficient și atragerea de fonduri”, 

organizat de specialiști ai FONSS în beneficiul ONG 

aflate la început de drum din regiunea NE.  

 

 
 Au fost editate primele trei numere ale ziarului 

“Vocea ONG”. Ziarul apare lunar în ediţie print în 

1500 exemplare aducând în spațiul public 

informații din comunitate privind probleme de 

interes pentru ONG-uri și beneficiarii lor.  Ziarul 

“Vocea ONG” poate fi citit și în format electronic 

pe www.voceaong.ro. Este distribuit în comunitate 

prin rețeaua de distribuție a Cotidianului 

Evenimentul Regional al Moldovei. Restul de 500 

exemplare sunt distribuite de către partenerii în 

proiect colaboratorilor.         

 
 
 

  

 ”Vocea ONG pentru comunitate!” este finanțată prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în 

România.  Parteneri- As. Alternative Sociale, As. Salvaţi Copiii Iaşi, CDS, Caritas Iași, COTE, Fundația Iosif, FSS 

Bethany, Star of Hope şi World Vision România. 

 

 

 

 

mediere pe 

-social 

-

educaţională.    

 pluridisciplinară 

va oferi servicii de 

 

informare şi educare unui număr de 

peste 8700 tineri, 8700  copii şi 1740 

de părinţi/reprezentanţi legali din 

mediul rural, din 93 de comune din 

județul Iaşi şi 81 de comune din jud. 

Vaslui.  

   Proiectul este finanţat prin 

Mecanismului Financiar al Spaţiului 

Economic European (SEE) 2009-

2014. 

     Detalii pe www.proincluziune.ro  

 

Participarea activă a ONG-urilor în 

managementul fondurilor europene 

ADV România este una din organizațiile partenere a 

Centrului de Resurse pentru Participare Publică în 

implementarea proiectului „Participare activă a 

ONGurilor în managementul Fondurilor Europene”, 

proiect ce răspunde nevoii de creștere a capacității 

Coaliției ONGuri pentru Fonduri Structurale și a 

implicării societății civile în managementul 

fondurilor europene. 

Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009 – 

2014, în cadrul Fondului ONG în România.  

 

 

 

Detalii pe:  www.banieuropeni.org  www.fonss.ro 

http://www.fonss.ro/
http://www.voceaong.ro/
http://www.proincluziune.ro/
http://www.banieuropeni.org/


 

 

PROIECTE ADV ROMÂNIA 

 

 
Centru de Informare şi Consiliere pentru Străini funcțional în Iași oferă: 

 informare/consiliere cu privire la șederea în România;  

 

sănătate; 

 

 

vulnerabilitate/dificultate;  

 

 

accesarea pieței muncii în România și medierea în vederea fa

Coordonarea națională a acțiunii de integrare a resortisanților ţ

”Vocea ONG pentru comunitate!”  
 

  10 organizații partenere în proiect au înființat 

FONSS – Federația Organizațiilor Neguvernamentale 

pentru Servicii Sociale.  

 A fost creat un site al federaţiei www.fonss.ro,  

 Au avut loc două întâlniri de lucru (Iași și Bacău) cu 

ONG –urile din regiune; 

 În perioada 28 – 30 octombrie 2014,  a fost realizat 

cursul de formare “Creșterea capacității organizației 

prin management eficient și atragerea de fonduri”, 

organizat de specialiști ai FONSS în beneficiul ONG 

aflate la început de drum din regiunea NE.  

 

 
 Au fost editate 

“Vocea ONG”

pe 

 
 
 

 

 ”Vocea ONG pentru comunitate!” este finanțată prin granturile SEE 2009 – 

România.  Parteneri- As. Alternative Sociale, As. Salvaţi Copiii Iaş

Bethany, Star of Hope şi World Vision România. 

 

 

 

Proiectul este derulat de un 

consorțiu de 9 instituții - ADV 

România, în parteneriat cu DGASPC 

Iași și Vaslui, As. Alternative Sociale, 

As. Salvați Copiii, COTE, Bethany, 

Star of Hope România și World 

Vision România, birourile Iași și 

Vaslui și propune activități 

complexe pentru îmbunătățirea 

integrării sociale și profesionale a 

tinerilor cu vârste cuprinse între 16-

29 ani, din grupuri vulnerabile din 

jud. Iași, Vaslui, Constanța și Mureș, 

în special din mediul rural. 

Aceștia vor beneficia de un pachet 

de servicii complex și integrat oferit 

prin intermediul a 7 noi servicii 

dezvoltate prin proiect de către cele 

7 ONG-uri partenere: consiliere şi 

orientare şi formare profesională, 

asistenţă psiho-socială pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor 

abuzului, dezvoltarea abilităţilor 

parentale la tineri, dezvoltarea 

 

abilităților de viață și de mediere pe 

piața muncii, sprijin psiho-social 

pentru tineri cu tulburări de 

comportament, adicții și boli 

cronice, dezvoltare de abilități de 

viață independentă în cadrul 

Clubului Tinerilor, inclusiv pentru cei 

cu dizabilităţi, consiliere psiho-

socială şi educaţională.    

Caravana mobilă pluridisciplinară 

în mediul rural va oferi servicii de 

 

Parteneriat pentru incluziune 

informare şi educare unui număr de 

peste 8700 tineri, 8700  copii şi 1740 

de părinţi/reprezentanţi legali din 

mediul rural, din 93 de comune din 

județul Iaşi şi 81 de comune din jud. 

Vaslui.  

   Proiectul este finanţat prin 

Mecanismului Financiar al Spaţiului 

Economic European (SEE) 2009-

2014. 

     Detalii pe www.proincluziune.ro  

 

Participarea activă a ONG-urilor în 

managementul fondurilor europene 

ADV România este una din organizațiile partenere a 

Centrului de Resurse pentru Participare Publică în 

implementarea proiectului „Participare activă a 

ONGurilor în managementul Fondurilor Europene”, 

proiect ce răspunde nevoii de creștere a capacității 

Coaliției ONGuri pentru Fonduri Structurale și a 

implicării societății civile în managementul 

fondurilor europene. 

Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009 – 

2014, în cadrul Fondului ONG în România.  

 

 

 

Detalii pe:  www.banieuropeni.org  

http://www.fonss.ro/
http://www.voceaong.ro/
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SERVICII ADV ROMÂNIA 
 Servicii sociale specializate pentru persoane din grupuri 

vulnerabile în special adolescenți și tineri: asistenţă psiho-

socială și terapie vocațională- în cadrul centrelor de zi din Iași, 

Constanța și Tg. Mureș (Decizie de acreditare 641/19.05.2014, 

eliberată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice);  

 

 Servicii de ocupare pentru tineri din grupuri vulnerabile 

aflați în căutarea unui loc de muncă: consiliere, orientare 

profesională și mediere pe piața muncii; formare profesională 

și angajare protejată -în cele trei întreprinderi sociale de 

inserție, organizate ca secții interne în cadrul fundației 

(Certificat de acreditare eliberat de catre ANOFM Iaşi, seria 

IS/nr. 25/00037 din 23.06.2014); 

 

 Servicii de prevenire în comunitate: caravane mobile în 

școli și licee, campanii de informare în domeniul educației 

sexuale; prevenirea bolilor cu transmitere sexuala, inclusiv 

HV/SIDA; violență domestică; abuz; trafic de persoane; 

consum de droguri ș.a.; 

 

 Servicii de promovare şi apărare a drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv ale celor infectate cu HIV; 

 

 Lobby şi advocacy pentru sectorul ONG, contractarea 

serviciilor sociale și dezvoltarea economiei sociale în România. 

 

Peste 150 de consilieri individuale 
 

18 consilieri de grup 

130 beneficiari - asistență  psihosocială 

6 beneficiari – asistență juridică 

900 de elevi informați în școli- Iași 

120 de elevi informați în școli- Constanța 

1 federație înființată- FONSS 

1 ziar înființat – Vocea ONG 

 

       Față de anii anteriori, 

evenimentul din 2014  a fost unul 

mai complex prin realizarea 

conferinței cu tema ”Efectul 

Segarcea versus educația 

adolescenților”- prelungire a 

dezbaterii deja existente în spațiul 

public, privind transmiterea HIV prin 

contact sexual neprotejat.  

       Funda Umană se realizează anual, 

de ”Ziua mondială de luptă antiSIDA”, la 

începutul lunii decembrie- în cadrul 

campaniei naționale ”Deschide-ți inima. 

Sunt la fel ca tine!”. Mii de oameni își 

manifestă astfel solidaritatea cu 

persoanele infectate și afectate HIV și pe 

agenda publică se reintroduce 

necesitatea prevenirii transmiterii 

infecției cu HIV, mai ales prin educație. 

REZULTATE 

Persoane care au beneficiat de 

campanii de informare: 

- Iași – 2000 

- Constanța – 250 

- Mureș – 200 

Detalii pe: www.fundaumana.ro  

 

 

– Șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România  

 

 

 

   

Paul Brummel –Excelența Sa, 

Ambasadorul Marii Britanii în România  
 

 
 

– consilier 

 
 Adrian Străinu Cercel –Ministru 

secretar de stat în Ministerul Sănătăţii 
 

 www.depozitarhivare.ro         www.jobdirect.ro  

http://www.fundaumana.ro/
http://www.fundaumana.ro/
http://www.utildeco.ro/
http://www.depozitarhivare.ro/
http://www.jobdirect.ro/


 

  

 SERVICII ADV ROMÂNIA 
 Servicii sociale specializate 

socială și terapie vocațională- 

Constanța și Tg. Mureș (

Persoanelor Vârstnice);  
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profesională și mediere pe piaț

și angajare protejată -
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Peste 150 de consilieri individuale 
 

18 consilieri de grup 

130 beneficiari - asistență  psihosocială 

6 beneficiari – asistență juridică 

900 de elevi informați în școli- Iași 

120 de elevi informați în școli- Constanța 

1 federație înființată- FONSS 

1 ziar înființat – Vocea ONG 

              Funda Umană se realizează anual, 

de ”Ziua mondială de luptă antiSIDA”, la 

începutul lunii decembrie- în cadrul 

campaniei naționale ”Deschide-ți inima. 

Sunt la fel ca tine!”. Mii de oameni își 

manifestă astfel solidaritatea cu 

persoanele infectate și afectate HIV și pe 

agenda publică se reintroduce 

necesitatea prevenirii transmiterii 

infecției cu HIV, mai ales prin educație. 

REZULTATE 

Persoane care au beneficiat de 

campanii de informare: 

- Iași – 2000 

- Constanța – 250 

- Mureș – 200 

Detalii pe: www.fundaumana.ro  

 

VIZITE LA ADV ROMÂNIA 

 Angela Filote – Șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România  

 

 

 

Dna Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Norvegiei  

în România- E.S. Tove Bruvik Westberg 
 

   

Paul Brummel –Excelența Sa, 

Ambasadorul Marii Britanii în România  
 

 

Aurelia Cristea - Ministru  

delegat pentru Dialogul Social 
 

 

Andrei Muraru – consilier 

prezidențial 
 

 Adrian Străinu Cercel –Ministru 

secretar de stat în Ministerul Sănătăţii 
 

www.fundaumana.ro    www.utildeco.ro  www.depozitarhivare.ro         www.jobdirect.ro  

http://www.fundaumana.ro/
http://www.fundaumana.ro/
http://www.utildeco.ro/
http://www.depozitarhivare.ro/
http://www.jobdirect.ro/


 

 

       

 

ÎNTREPRINDERILE SOCIALE DE INSERȚIE  

     În 2014, în cadrul Util Deco, 

fundația a reușit să creeze și să 

mențină locuri de muncă pentru 

persoane cu dizabilități, inclusiv 

infectate cu HIV. Acestora, pentru a 

putea parcurge perioada de 

adaptare la o activitate lucrativă și 

pentru a le crește performanțele ca 

angajați, le-a oferit un pachet de 

servicii specifice angajării protejate 

– consiliere, formare profesională 

continuă; sprijin și suport în 

adaptarea la locul de muncă, etc. 

 

     Toate eforturile sunt îndreptate 

în direcția intervenției specialiștilor 

în asistență socială pentru a 

transforma persoana cu dizabilități 

în angajat de succes. 

 

     Angajații noștri de la Util Deco 

realizează produse și servicii care 

apoi sunt comercializate atât către 

persoanele fizice cât și către 

persoanele juridice. 

 

      Veniturile din activitatea 

economică a organizației sunt 

reinvestite în programele de 

asistență socială și formare, de care 

beneficiază angajații cu dizabilități 

Util Deco sau alți beneficiari ai 

organizației. Aceeași destinație o 

au și sumele încasate din alte 

servicii, pe care organizația le 

prestează contra cost.  

      ADV România a înființat în 2008 

un număr de 3 întreprinderi sociale 

sub brand-ul Util Deco, în Iași, 

Constanța și Tg. Mureș, secții 

interne ale fundației și autorizate 

ca unități protejate.  

       În cadrul acestora  funcționează 

ateliere: croitorie, legătorie 

manuală, tipografie, confecționare 

lumânări decorative, pictură, 

arhivare fizică, electronică și 

depozitare documente.  

       În anul 2014, Util Deco a avut 

aproximativ 1000 de clienți și o cifră 

de afaceri de 4,5 mil euro, 

ponderea veniturilor fiind din 

activitatea de intermediere.     

Menționam că prin 

intermediere acoperim costurile 

cu resursele umane, consumabile, 

cheltuieli postale, chirii și utilități 

pentru acest serviciu, iar diferența, 

susține locurile de muncă a 

persoanelor cu dizabilități. 

      Modelul ADV a fost publicat pe 

site-ul Comisiei Europene ca model 

de bună practică în domeniul 

angajării protejate.  

         Detalii pe www.utildeco.ro și 

www.depozitarhivare.ro 

În anul 2014, fundația a realizat venituri din activitate fără 

scop patrimonial în sumă de 334,956 euro, iar din activitatea 

economică – 4.512.314 euro. 

 

 

        

REZULTATE ECONOMICE 2014 

 

 

Venituri din 
activități FSP 

7%

Venituri din AE
93%

Venituri din activități FSP Venituri din AE

 

  

           

      
  

       

 

Venituri din 
finanțări 

nerambursabile
87%

Donații și 
sponsorizări 

primite
8%

Subvenții somaj
3%

Altele
2%

Venituri din activitati FSP

Venituri din finanțări nerambursabile

Donații și sponsorizări primite

Subvenții somaj

Altele

Veniturile din activitatea fără scop patrimonial au ca sursă – 

292.692 euro din finanțări nerambursabile, 26.674 euro – donații 

și 8.084 euro – subvenții.  

 

http://www.utildeco.ro/
http://www.depozitarhivare.ro/


 

 

       

 

ÎNTREPRINDERILE SOCIALE DE INSERȚIE  

     În 2014, în cadrul Util Deco, 

fundația a reușit să creeze și să 

mențină locuri de muncă pentru 

persoane cu dizabilități, inclusiv 

infectate cu HIV. Acestora, pentru a 

putea parcurge perioada de 

adaptare la o activitate lucrativă și 

pentru a le crește performanțele ca 

angajați, le-a oferit un pachet de 

servicii specifice angajării protejate 

– consiliere, formare profesională 

continuă; sprijin și suport în 

adaptarea la locul de muncă, etc. 

 

     Toate eforturile sunt îndreptate 

în direcția intervenției specialiștilor 

în asistență socială pentru a 

transforma persoana cu dizabilități 

în angajat de succes. 

 

     Angajații noștri de la Util Deco 

realizează produse și servicii care 

apoi sunt comercializate atât către 

persoanele fizice cât și către 

persoanele juridice. 

 

      Veniturile din activitatea 

economică a organizației sunt 

reinvestite în programele de 

asistență socială și formare, de care 

beneficiază angajații cu dizabilități 

Util Deco sau alți beneficiari ai 

organizației. Aceeași destinație o 

au și sumele încasate din alte 

servicii, pe care organizația le 

prestează contra cost.  

      

sub brand-

Constanța și Tg. 

interne ale 

ca unități protejate.  

       În cadrul acestora  

ateliere: 

       

ponderea 

persoanelor 

      

site-

de bună 

angajării protejate.  

         Detalii pe 

www.depozitarhivare.ro

În anul 2014, fundația a realizat venituri din activitate fără 

scop patrimonial în sumă de 334,956 euro, iar din activitatea 

economică – 4.512.314 euro. 

 

 

       

REZULTATE ECONOMICE 2014 

Anul 2014 a fost unul dificil pentru ADV 

România, din punct de vedere economic, mai 

ales că s-au finalizat proiecte de anvergură, 

care asigurau susținerea mai multor locuri de 

muncă. 

Dintre clienții Util Deco unii înregistrau 

restanțe la plată, ceea ce punea în pericol 

funcționarea în bune condiții a întreprinderilor 

sociale. 

În plus, pe fondul unor disponibilități 

financiare mai reduse, spre finalul anului, a 

apărut și necesitatea evaluării eficienței 

activității de economie socială și adoptarea 

deciziilor care să ducă la optimizarea 

proceselor de producție. 

Legea economiei sociale nu a fost finalizată 

și aprobată, ceea ce face ca Statul român să nu 

aibă pârghii de susținere a economiei sociale. 

       Singurul avantaj al celor din acest domeniu 

de activitate este menționarea în Legea 448: 

”conform art. 78, alin.3, litera b), angajatorii 

care au peste 50 de salariaţi şi nu au în procent 

de 4% angajate persoane cu dizabilităţi, au 

posibilitatea, de suma datorată statului pentru 

taxa pe handicap, să cumpere produse şi 

servicii de la unităţi protejate autorizate care 

au angajate persoane cu dizabilităţi”.  

      Chiar dacă Legea achiziţiilor publice- OUG 

34/2006, art. 43, dă dreptul autorităților 

contractante să achiziţioneze produse și 

servicii de la unități protejate prin 

menționarea în caietul de sarcini a rubricii 

CONTRACT REZERVAT (oferă posibilitatea 

ofertării doar acestor tipuri de instituții), am 

descoperit în realitate practici concurențiale 

neloiale, ceea ce face ca întreprinderi precum 

Util Deco, sa pătrundă greu pe această piață.   
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REZULTATE ECONOMICE 2014 

       Activitatea economică desfășurată de 

Fundația ”Alături de Voi” România prin 

întreprinderile sociale de inserție Util Deco este 

reflectată și în cifra de afaceri, care pentru 2014, 

este de 4.421.363 euro.  

Util Deco a avut în 2014 1503 clienți, iar 

nivelul veniturilor a fost de: 

- 3.663.866 euro la Util Deco Iași,  

- 360.896 euro la Util Deco Constanța, 

- 487.522 euro la Util Deco Mureș. 

 

 

 

 

 

 

 

Venituri pe întreprinderile sociale de 
inserție

Util Deco Iași Util Deco Constanța Util Deco Tg. Mures

 

Cheltuieli ale întreprinderilor sociale de 
inserție Util Deco

Util Deco Iași Util Deco Constanța Util Deco Mureș

Cheltuielile Util Deco în 2014, au fost de: 

- 3.805.833 euro la Util Deco Iași, 

- 408.570 euro la Util Deco Constanța, 

- 539.905 euro la Util Deco Mureș. 

 

Totalul cheltuielilor pentru activitatea 

economică se ridică în 2014 la 4.754.407 euro, din 

care 39.459 de euro au fost alocați investițiilor. 

 

Per total, exercițiul financiar 2014 s-a închis 

cu deficit pe toate cele trei întreprinderi sociale 

de inserție: 

- 142.067 euro la Util Deco Iași, 

- 47.674 euro la Util Deco Constanța, 

- 52.383 euro la Util Deco Mureș. 

 

Acesta dovedește încă odată că acest tip de 

structuri de economie socială, care necesită 

investiții mari în resursa umană, pentru sprijin la 

locul de muncă și care au dificultăți în operarea 

pe piața concurențială cu firme ce nu lucrează cu 

persoane fără dizabilități, nu devin sustenabile în 

termen scurt și au nevoie de suport pe o perioadă 

lungă. 

Rezultatele economice menționate, reflectă 

însă doar parțial activitatea, deoarece beneficiul 

social- care înseamnă tranformarea unui asistat 

dependent într-un angajat util, independent- 

este cel cu adevărat important.  

Totuși organizația noastră va continua să 

solicite politici publice de susținere pentru acest 

sector de maximă importanță pentru incluziunea 

persoanelor din grup vulnerabil. 
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Comunicarea în ADV România se 

face către publicuri foarte 

diverse, pe toate mediile: 

 online prin cele 12 site-uri, 

conturile/paginile de FB, 

Pinterest și Linkdin, prin 

mesaje direcționate pe email, 

prin newsletter electronic și 

postările pe youtube; 

 offline – prin printurile 

(cercetări, broșuri, afișe și 

pliante) cu un conținut 

profesional bogat; 

 prin mass media de toate 

tipurile; 

 prin producții publicitare care 

promovează mai ales 

activitatea economică. 

Întreaga comunicare este 

coordonată de persoane de 

specialitate și respectă 

standardele impuse de Manualul 

de identitate vizuală ADV 

România. 

ile ADV 

-uri decât cele ale ADV– 25,  

ă şi naţională despre activităţile fundaţiei – 50, 

– 16. 

www.unitatiprotejate.ro  

http://www.unitatiprotejate.ro/


 

 

REZULTATE ECONOMICE 2014 
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ADV România a returnat bugetului 

de Stat în 2014, în total 316.042 

euro, constând în taxe și impozite 

aferente salariilor – 265.803 euro și 

TVA – 50.239. 

Doar prin scutirea de plata taxelor 

pe salariile angajaților cu 

dizabilități, întreprinderea socială 

de inserție Util Deco ar fi fost 

sustenabilă financiar.  
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COMUNICARE ADV ROMÂNIA 

Comunicarea în ADV România se 

face către publicuri foarte 

diverse, pe toate mediile: 

 online prin cele 12 site-uri, 

conturile/paginile de FB, 

Pinterest și Linkdin, prin 

mesaje direcționate pe email, 

prin newsletter electronic și 

postările pe youtube; 

 offline – prin printurile 

(cercetări, broșuri, afișe și 

pliante) cu un conținut 

profesional bogat; 

 prin mass media de toate 

tipurile; 

 prin producții publicitare care 

promovează mai ales 

activitatea economică. 

Întreaga comunicare este 

coordonată de persoane de 

specialitate și respectă 

standardele impuse de Manualul 

de identitate vizuală ADV 

România. 

        Comunicate şi ştiri despre activităţile ADV 

 Comunicate de presă preluate de alte site-uri decât cele ale ADV– 25,  

 Articole în presa locală şi naţională despre activităţile fundaţiei – 50, 

 Producții audio/video publicate de instituții media cu referire la 

activitatea ADV/Util Deco – 16. 

www.unitatiprotejate.ro  

http://www.unitatiprotejate.ro/


                                                      

 

 

 

 

 

  

COMUNICARE ADV ROMÂNIA 

www.alaturidevoi.ro –pagina oficia-
la a fundaţiei, oglinda activității ADV 
România- 32.780 vizitatori unici - în 
medie 2.700/lună; 

www.utildeco.ro  –pagina întreprin-
derii sociale, magazin online – 
model de bună practică în 
economia socială -30.487  vizitatori 
unici, în medie 2.500/lună; 

www.depozitarhivare.ro – pagina 
serviciului de arhivare şi depozitare 
documente- 4.247 vizitatori unici, în 
medie 350/lună; 

www.costumecarnavalcopii.ro – 
pagina de prezentare a costumelor de 
carnaval Util Deco. Pagina a fost 
publicată în octombrie 2014- 2.740 
vizitatori unici, în medie 900/lună;  

www.clubultinerilor.eu  – locul de 
întâlnire online a beneficiarilor 
serviciului Clubul Tinerilor- 29.355 
vizitatori unici, în medie 2400/lună. 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.unitatiprotejate.ro–platforma 
creată de ADV pentru a oferi 
unităţilor protejate din România 
posibilitatea de a comunica direct, 
cu angajatorii ce au peste 50 de 
angajaţi, posibili clienţi la legea 
448/2006- 7.049  vizitatori unici, în 
medie 580 /lună; 

www.ropes.ro  – centrul de resurse 
online în domeniul economiei 
sociale- 3.440 vizitatori unici, în 
medie 280/lună; 

www.hivsida.ro  – centrul de resurse 
online în domeniul HIV/SIDA- 8.240 
vizitatori unici, în medie 686/lună; 

www.pentrusanatate.eu –7.444  

vizitatori unici, în medie 620/lună; 

www.doilasuta.eu- pagina campani-
ei „2% -semn de viaţă”, de colectare 
de fonduri din direcționarea 
impozitului pe venit-2.633 vizitatori, 
în medie 220/lună. 

 

www.fonss.ro pagina Federaţiei 
Organizaţiilor Neguvernamentale 
pentru Servicii Sociale, publicată în 
luna iulie 2014, 85.014 vizitatori 
unici, în medie 14.000/lună.  

www.voceaong.ro –pagina publica-
ţiei Vocea ONG (pagină publicată în 
luna iulie 2014), 1.975 vizitatori, în 
medie 320/lună;  

www.jobdirect.ro – primul site de 
resurse şi locuri de muncă pentru 
persoane cu dizabilităţi- 14.113 
vizitatori unici, în medie 1.100/lună; 

 

Producții video – 3 spoturi – arhivare, tipizate, 

echipamente de protecţie; 

Două filme de promovare a activității de economie 

socială – ”Pariul ADV cu viitorul- economia socială” și 

”Centru Naţional de Economie Socială”; 

Publicația Vocea ONG 

Printuri realizate – pentru transferul de experiență: 

 „Capacitatea ONG-urilor din regiunea Nord Est în 

furnizarea serviciilor sociale versus 

disponibilitatea de contractare a autorităţilor 

locale şi judeţene”. Cercetarea poate fi consultată 

aici.  

 Catalogul unităţilor protejate autorizate din 

România, ediţia a IIa. Catalogul poate fi consultat 

aici.  

 Dezvoltarea economiei sociale prin unităţi 

protejate autorizate. Raportul de cercetare poate 

fi consultat aici.  
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Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Instituţia Prefectului 

Iaşi, Liceul de informatică "Grigore Moisil" Iaşi, Liceul 

Pedagogic ”Vasile Lupu” Iaşi, Liceul special "Moldova" Tg. 

Frumos, Iaşi, Liceul Tehnologic "Petru Poni" Iaşi, Liceul 

Tehnologic ,,Constantin Brâncuşi", Tg. Mureş, Liceul 

Tehnologic “Ioan N. Roman”, Constanţa, Liceul Tehnologic 

de Electrotehnică şi Telecomunicaţii Constanţa, Liceul 

Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iaşi, Liceul 

Tehnologic Economic de Turism, Iaşi, Liceul Tehnologic 

Focuri, Iaşi, Liceul Tehnologic Holboca, Iaşi, Liceul Teoretic 

"Al. I. Cuza" Iaşi, Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir" Iaşi, 

Liceul Teoretic “Decebal”, Constanţa, Liceul Teoretic “Lucian 

Blaga” Constanţa, Liceul Vocaţional de Artă, Tg. Mureş, 

Liceul Teoretic "Miron Costin" Iaşi, Liga studenţilor Tg. 

Mureş, Organizaţia Pro Karma, Tg. Mureş, Primăria Tg. 

Mureş, Radio Tg. Mureş, Radio U, Şcoala ”Aron Vodă” 

Aroneanu Iaşi, Şcoala Gimnazială "Carmen Sylva" Iaşi, Şcoala 

Gimnazială "Colonel Constantin Langa" Miroslava jud. Iaşi, 

Şcoala Gimnazială "Ion Simionescu" Iaşi, Şcoala Gimnazială 

"Liviu Rebreanu" Tg. Mureş, Şcoala Gimnazială “Titu 

Maiorescu “ Iaşi, Şcoala Gimnazială ”Petru Poni” Cucuteni, 

Şcoala Gimnazială ”Ştefan cel Mare” Dancu, Iaşi, Şcoala 

Gimnazială ”Vasile Conta" Iaşi, Şcoala Gimnazială „Ion 

Ghica” Iaşi, Şcoala Gimnazială Dacia, Tg. Mureş, Şcoala 

Gimnazială Liteni Iaşi, Şcoala Gimnazială nr. 1 Lunca Cetăţuii 

Iaşi, Şcoala Gimnazială nr.9, "Elena Cuza" Iaşi, Şcoala 

Gimnazială Rediu, jud. Iaşi, Şcoala Postliceală Dimitrie 

Cantemir, Tg. Mureş, Şcoala Postliceală Sanitară "Hipocrat" 

Constanţa, Şcoala Postliceală Sanitară din cadrul Liceului 

Teoretic ”Emil Palade”, Seminarul Teologic Liceal ”Sfantul 

Vasile cel Mare” Iaşi, Societatea Studenţilor Medicinişti Iaşi, 

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Sfânta Parascheva" Iaşi, 

Teatrul Naţional Tg. Mureş, TVR Iaşi, Uniunea Naţională a 

Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA), 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. 

 

 

 

 

www.utildeco.ro 

- ONG-uri, instituții publice sau 

 

http://www.alaturidevoi.ro/
http://www.utildeco.ro/
http://www.depozitarhivare.ro/
http://www.costumecarnavalcopii.ro/
www.clubultinerilor.eu%20%20
http://www.unitatiprotejate.ro/
http://www.ropes.ro/
http://www.hivsida.ro/
http://www.pentrusanatate.eu/
http://www.doilasuta.eu-/
http://www.fonss.ro/
http://www.voceaong.ro/
http://www.jobdirect.ro/
http://issuu.com/voceaong/docs/raport_cercetare_fons
http://issuu.com/advromania/docs/catalogul-unitatilor-protejate-2014
http://issuu.com/advromania/docs/raport_de_cercetare


                                                      

 

 

 

 

 

  

COMUNICARE ADV ROMÂNIA 

www.alaturidevoi.ro –pagina oficia-
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model de bună practică în 
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unici, în medie 2.500/lună; 

www.depozitarhivare.ro – pagina 
serviciului de arhivare şi depozitare 
documente- 4.247 vizitatori unici, în 
medie 350/lună; 

www.costumecarnavalcopii.ro – 
pagina de prezentare a costumelor de 
carnaval Util Deco. Pagina a fost 
publicată în octombrie 2014- 2.740 
vizitatori unici, în medie 900/lună;  

www.clubultinerilor.eu  – locul de 
întâlnire online a beneficiarilor 
serviciului Clubul Tinerilor- 29.355 
vizitatori unici, în medie 2400/lună. 
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www.fonss.ro pagina Federaţiei 
Organizaţiilor Neguvernamentale 
pentru Servicii Sociale, publicată în 
luna iulie 2014, 85.014 vizitatori 
unici, în medie 14.000/lună.  

www.voceaong.ro –pagina publica-
ţiei Vocea ONG (pagină publicată în 
luna iulie 2014), 1.975 vizitatori, în 
medie 320/lună;  

www.jobdirect.ro – primul site de 
resurse şi locuri de muncă pentru 
persoane cu dizabilităţi- 14.113 
vizitatori unici, în medie 1.100/lună; 

 

Producții video – 3 spoturi – arhivare, tipizate, 

echipamente de protecţie; 

Două filme de promovare a activității de economie 

socială – ”Pariul ADV cu viitorul- economia socială” și 

”Centru Naţional de Economie Socială”; 

Publicația Vocea ONG 

Printuri realizate – pentru transferul de experiență: 

 „Capacitatea ONG-urilor din regiunea Nord Est în 

furnizarea serviciilor sociale versus 

disponibilitatea de contractare a autorităţilor 

locale şi judeţene”. Cercetarea poate fi consultată 

aici.  

 Catalogul unităţilor protejate autorizate din 

România, ediţia a IIa. Catalogul poate fi consultat 

aici.  

 Dezvoltarea economiei sociale prin unităţi 

protejate autorizate. Raportul de cercetare poate 

fi consultat aici.  

 

PARTENERI ADV ROMÂNIA 

Agenţia Autonom Rent a Car Iaşi, Agenţia Naţională 

Împotriva Traficului de Persoane Mureş, ALLMETECH, 

Asociaţia "Salvaţi Copiii" - filiala Iaşi, Asociaţia Alexiana 

Piatra Neamţ, Asociaţia Benone, Tg. Mureş, Asociaţia 

Centrul pentru Resurse Civice, Asociaţia Iris, Vaslui, 

Asociaţia pentru copii şi adulţi cu handicap psihomotor 

“CUTEZATORII”, Asociaţia Româno-Japoneză Himawari, 

Asociaţia Societăţilor Imobiliare din Moldova, Iaşi, Asociaţia 

Studenţilor şi a Tinerilor Medici Constanţa, Biblioteca 

Judeţeană Mureş, Centrul de Dezvoltare Sociala T&CO,, 

Centrul de Informare Europe Direct Iaşi, găzduit de 

Asociaţia pentru Ecologie şi Dezvoltare Durabilă, Centrul de 

Îngrijire şi Asistenţă Căpuşul de Câmpie, Mureş, Centrul de 

Integrare şi Terapie Ocupaţională pentru Persoane cu 

Dizabilităţi, Centrul Diecezan Caritas Iaşi, Centrul Judeţean 

de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, Centrul local 

George Călinescu Iaşi, Centrul Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă Nr. 1, Tg. Mureş, Clinica de Boli Infecţioase nr 1. 

Mureş, Colegiul Agricol "Traian Săvulescu", Tg. Mureş, 

Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară "Vasile 

Adamachi" Iaşi, Colegiul Economic Administrativ Iaşi, 

Colegiul Economic Transilvania, Tg. Mureş, Colegiul 

Naţional "Emil Racoviţă" Iaşi, Colegiul Naţional ”Garabet 

Ibrăileanu”, Iaşi, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali,  din 

România, Sucursala Teritorială Iaşi, Colegiul Naţional Iaşi, 

Colegiul Tehnic "Gh. Asachi" Iaşi, Colegiul Tehnic "Ioan C. 

Ştefănescu" Iaşi, Colegiul Tehnic "Ion Holban" Iaşi, Colegiul 

Tehnic "Mihail Sturdza" Iaşi, Colegiul Tehnic “Dimitrie 

Leonida” Iaşi, Colegiul Tehnic “Tomis”, Constanţa, Colegiul 

Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Paşcani, Colegiul Tehnic 

de Electronică şi Telecomunicaţii "Gheorghe Mârzescu" 

Iaşi, Complex de îngrijire şi Asistenţă ,,Gulliver" - 

D.G.A.S.P.C. Iaşi, CPECA Mureş, Crucea Roşie - fililala Mureş, 

Direcţia de Sănătate Publică Mureş, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi - 

Serviciul Management de Caz Compartiment pentru copii în 

sistem rezidenţial, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Neamţ, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Vrancea, Fundaţia Ancora 

Salvarii Iaşi, Fundaţia Baylor Marea-Neagră, Fundaţia CHI-

RO, Fundaţia de Dezvoltare Locală "Speranţa" Tg. Neamţ, 

Fundaţia MGH-Casa Speranţa, Fundaţia Serviciilor Sociale 

Bethany, Fundaţia Sf. Iosif, Fundaţia Solidaritate şi Speranţă 

Iaşi, Fundaţia World Vision România, Fundația Ecoul 

Cernobilului Moldova, Gimnaziul "Mihai Viteazul" Tg. 

Mureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa,  

 

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Instituţia Prefectului 

Iaşi, Liceul de informatică "Grigore Moisil" Iaşi, Liceul 

Pedagogic ”Vasile Lupu” Iaşi, Liceul special "Moldova" Tg. 

Frumos, Iaşi, Liceul Tehnologic "Petru Poni" Iaşi, Liceul 

Tehnologic ,,Constantin Brâncuşi", Tg. Mureş, Liceul 

Tehnologic “Ioan N. Roman”, Constanţa, Liceul Tehnologic 

de Electrotehnică şi Telecomunicaţii Constanţa, Liceul 

Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iaşi, Liceul 

Tehnologic Economic de Turism, Iaşi, Liceul Tehnologic 

Focuri, Iaşi, Liceul Tehnologic Holboca, Iaşi, Liceul Teoretic 

"Al. I. Cuza" Iaşi, Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir" Iaşi, 

Liceul Teoretic “Decebal”, Constanţa, Liceul Teoretic “Lucian 

Blaga” Constanţa, Liceul Vocaţional de Artă, Tg. Mureş, 

Liceul Teoretic "Miron Costin" Iaşi, Liga studenţilor Tg. 

Mureş, Organizaţia Pro Karma, Tg. Mureş, Primăria Tg. 

Mureş, Radio Tg. Mureş, Radio U, Şcoala ”Aron Vodă” 

Aroneanu Iaşi, Şcoala Gimnazială "Carmen Sylva" Iaşi, Şcoala 

Gimnazială "Colonel Constantin Langa" Miroslava jud. Iaşi, 

Şcoala Gimnazială "Ion Simionescu" Iaşi, Şcoala Gimnazială 

"Liviu Rebreanu" Tg. Mureş, Şcoala Gimnazială “Titu 

Maiorescu “ Iaşi, Şcoala Gimnazială ”Petru Poni” Cucuteni, 

Şcoala Gimnazială ”Ştefan cel Mare” Dancu, Iaşi, Şcoala 

Gimnazială ”Vasile Conta" Iaşi, Şcoala Gimnazială „Ion 

Ghica” Iaşi, Şcoala Gimnazială Dacia, Tg. Mureş, Şcoala 

Gimnazială Liteni Iaşi, Şcoala Gimnazială nr. 1 Lunca Cetăţuii 

Iaşi, Şcoala Gimnazială nr.9, "Elena Cuza" Iaşi, Şcoala 

Gimnazială Rediu, jud. Iaşi, Şcoala Postliceală Dimitrie 

Cantemir, Tg. Mureş, Şcoala Postliceală Sanitară "Hipocrat" 

Constanţa, Şcoala Postliceală Sanitară din cadrul Liceului 

Teoretic ”Emil Palade”, Seminarul Teologic Liceal ”Sfantul 

Vasile cel Mare” Iaşi, Societatea Studenţilor Medicinişti Iaşi, 

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Sfânta Parascheva" Iaşi, 

Teatrul Naţional Tg. Mureş, TVR Iaşi, Uniunea Naţională a 

Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA), 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. 

 

 

 

 

www.utildeco.ro 

Echipa ADV România multumește tuturor colaboratorilor săi - ONG-uri, instituții publice sau 

firme și finanțatori, pentru sprijinul oferit, care se regăsește în asistența de calitate pentru 

beneficiarii organizației.  
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CENTRU NAȚIONAL DE ECONOMIE SOCIALĂ IAȘI 
Str. Bazinelor, nr. 5, sat Uricani, com Miroslava, jud. Iași, cod: 707316 
Tel./Fax : 0232.275568, Email: office@alaturidevoi.ro 
                      

 

 

 

CENTRUL NAȚIONAL IAȘI:  
str. Bazinelor, nr. 5, sat. Uricani, com. Miroslava, Iaşi,                                                                  
tel/ fax 0232.275568, office@alaturidevoi.ro      

CONSTANŢA:  
str. Decebal, nr. 49, tel/ fax 0241.670350, 
office.ct@alaturidevoi.ro     
 
TG. MUREŞ:  
str. Spitalului Vechi, nr. 4, tel/ fax 0265.254987, 
office.ms@alaturidevoi.ro                             
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