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IV. TESTIMONIALE - Echipa ADL -PROGRES

Geta Rotaru - Manager Financiar

 Pornind in anul 2005 la drum impreuna cu echipa formata din membrii fondatori, ne-am dorit 

sa obtinem in cadrul organizatiei nou infiintate perfomanta si succes sperand in faptul ca echipa 

noastra sa reprezinte un parteneriat, o comunitate de oameni care împartasesc valori si obiective 

identice si sa ajutam cu succes ale grupuri sau comunitati.

Din acel moment cu totii ”am pus umarul” sa cladim ceva frumos, cu care ne mandrim acum dupa 10 

ani de la infiintare; dar pentru a realiza obiectivele propuse si pentru a avea succesul scontat intreaga 

echipă a avut nevoie de un Lider de succes.

 Astfel, cea care a fost si este motorul echipei d-na Maria Talpa a fost un model pe care l-am privit cu 

admiratie si care ne-a oferit inspiratia si motivatia de care aveam nevoie, ajuntandu-ne in permanenta 

sa ne concentram asupra imaginii de asamblu ale proiectelor pe care le-am implementat , sa ne 

urmam drumul corect si sa ramanem uniti indiferent de situatie.

Camelia Carligeanu - Expert Implementare Proiecte

 Lucrul in cadrul echipei ADL-PROGRES este in permanenta motivant si provocator, atributiile 

pe care le am fac parte din zona de management dar si de executie si pot spune ca alegerea de a lucra 

in cadrul unei echipe de profesionisti , dinamica si activa pe toate planurile , a fost o alegere foarte 

buna care mi-a marcat in cel mai pozitiv mod experienta profesionala. 

Sunt sigura ca si in perioada urmatoare Asociatia " ADL-PROGRES" condusa de doamna Presedinta 

Maria Talpa va accesa fonduri europene prin proiecte viitoare si-si va indeplini misiunea de a initia, 

organiza si realiza activitati care sa stimuleze dezvoltarea comunitara si a grupurilor aflate in situatie 

dificila sau in nevoi deosebite si va promova parteneriate cu autoritati si institutii publice, cu mediul de 

afaceri si cu alte ONG-uri.

Ana Costin - Manager Proiect

 Pentru mine activitatile desfasurate in cadrul asociatiei ADL-PROGRES, reprezinta un mod 

excelent de a face ceva util cu timpul.

 Implicarea mea in proiectul "Parteneriat pentru economia sociala" PARTSES, initiat de doamna Maria 

Talpa, presedintele asociatei ADL-PROGRES, are ca argument dorinta de a-mi folosi experienta in 

domeniu si a ajuta membrii grupurilor vulnerabile sa dezvolte si sa promoveze activitati generatoare 

de venit care sa-i conduca la integrarea sau reintegrarea pe piata muncii si totodata sa contribuie la 

bunastarea comunitatii din care fac parte. Este foarte important daca reusesc sa transmit convingerea 

mea ca demnitatea se poate asigura in primul rand prin prosperitate si prin respect pentru cei ce 

muncesc si contribuie prin eforturile depuse la sustinerea societatii.

Impreuna cu colegii mei m-am integrat in echipa de lucru pe care o apreciez foarte mult si m-am 

alaturat cauzei organizatiei,  doresc ca odata cu dezvoltarea mea personala si profesionala sa-i ajut si 

pe altii.
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Au trecut zece ani de cand un manunchi de oameni a decis sa cladeasca o 
organizatie non-guvernamentala pe care sa o aseze pe piata serviciilor cu de 
dezvoltare comunitara.

Cu timiditatea specifica oricarui inceput dar cu dorinta de implicare si cu 
responsabilitate am pornit la drum. Am inceput cu un curs de specializare in 
ocupatia de Manager proiect.Succesul obtinut prin numarul mare de solicitanti 
ne-a dat curaj si am continuat cu furnizarea altor cursuri de calificare in meserii 
cerute pe piata muncii. 

 

 In anul 2007 am depus primul proiect cu finantare europeana prin Phare 2005, am continuat cu alte 
finantari pe Phare 2006 si apoi pe POSDRU 2007-2013.

Am construit echipe de proiecte cu tineri si mai putin tineri specialisti in servicii de dezvoltarea resurselor 
umane pe piata muncii din regiune si din tara. In prezent avem o echipa de profesionisti formata din 15 de 
persoane angajate, lucram cu peste 40 de colaboratori (lectori-formatori) pentru cele 25 de cursuri 
autorizate ANC, la care se adauga un corp de 10-12 voluntari.

 Experienta acumulata pe parcursul acestor zece ani ne indreptateste sa afirmam ca fara munca, 
implicare si responsabilitate nu putem fi competitivi si sa ne mentinem pe piata aflata intr-o permanenta 
schimbare.

 La data bilantului de zece ani doresc sa  ca am oferit servicii de informare, consiliere,  mediere si 
formare profesionala pentru …..persoane  aflate in cautarea unui loc de munca din regiunile Nord- Est , 
Sud-Est, Centru si Vest.

 Am fost implicati in realizarea de studii si cercetari sociologice privind nevoile de asistenta pe piata 
muncii, in special din mediul rural, am asistat agenti economici si comunitati locale pentru elaborarea de 
planuri strategice de dezvoltare a resurselor umane sau de accesare de fonduri europene pentru 
dezvoltare.

 In paginile prezentei lucrari veti gasi detalii despre partea posibil de inventariat a muncii noastre. In 
spatele acestei prezentari se ascund zile si nopti de munca, de stre si emotii. Fiecare proiect inseamna 
pentru noi o noua institutie fara pereti” pe care o edificam in sprijinul persoanelor interesate de serviciile  “
noastre.

 Pentru cei zece ani de munca si impliniri ai organizatiei noastre  doresc sa aduc sincere multumiri 
colectivelor de experti proprii, partenerilor, colaboratorilor,  si institutiilor publice care au evaluat, 
monitorizat si au indrumat munca noastra.

Cu multa recunostinta si respect,

Maria Talpa, presedinte Asociatia ADl-Progres
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Asociatia „ADL-PROGRES”, ca organizatie neguvernamentala, a fost inscrisa in registrul 

persoanelor juridice fara scop patrimonial in data de 06 aprilie 2005. 

A fost infiintata de un grup de membri fondatori, asumandu-si misiunea de a initia, organiza 

si realiza activitati care sa stimuleze dezvoltarea comunitara si a grupurilor aflate in situatie 

dificila sau in nevoi deosebite.

Misiune

 In calitate de organizatie neguvernamentala, ne-am asumat misiunea de a initia, 

organiza si realiza activitati care sa stimuleze dezvoltarea comunitara si a grupurilor aflate 

in situatie dificila sau in nevoi deosebite prin promovarea unor ample parteneriate cu 

autoritati si institutii publice, cu mediul de afaceri si cu alte ONG-uri.

Valorile organizatiei sunt:

zProfesionalism

zResponsabilitate

zCalitate

z Implicare

zGenerozitate

zOptimism

Obiectivele organizatiei sunt:

Ë Sustinerea dezvoltarii locale si regionale prin intermediul unor activitati diversificate – 

parteneriate, programe, cursuri, stagii de pregatire, simpozioane, targuri, expozitii si concursuri – 

organizate cu ajutorul colaboratorilor locali, nationali si internationali.

Ë Sprijinirea comunitatilor dezavantajate social sau economic – someri, femei, tineri, persoane cu 

dizabilitati, minoritati etnice, potentiali intreprinzatori – pentru initierea si dezvoltarea de proiecte, 

programe si scheme de finantare a activitatilor de asistenta, pregatire profesionala, educare si 

integrare sociala a acestora.

Ë Sprijinirea actorilor economici si sociali din zona rurala in vederea cresterii veniturilor si a 

stabilitatii populatiei din zona prin proiecte de instruire, informare si asistenta pentru:

a) folosirea eficienta a resurselor locale si a conditiilor naturale;

b) dezvoltarea turismului si agroturismului;

c) dezvoltarea serviciilor si mestesugurilor traditionale;

d) cresterea animalelor.

Ë Sprijinirea dezvoltarii sectorului privat, cu precadere a intreprinderilor mici si mijlocii, furnizarea 

serviciilor de consultanta, informare, instruire manageriala, promovarea si facilitarea relatiilor cu 

investitorii straini.

  Furnizarea de programe de formare profesionala in domenii de interes pe piata muncii, conform Ë

procedurilor legale in vigoare, instruirea specialistilor care sa devina facilitatori si initiatori de 

proiecte, studii, programe, strategii de dezvoltare locala, avand la baza valorificarea resurselor 

materiale si umane – in scopul dezvoltarii locale si regionale. Incurajarea extinderii rezultatelor 

pozitive si a multiplicarii acestora intr-o zona mai extinsa.

I. PREZENTARE ORGANIZAŢIE
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  În vederea atingerii obiectivelor propuse și în concordanță cu valorile și misiunea 

organizației, desfășurăm o serie de activități prin care oferim:

ËServicii de informare și consiliere profesională şi psihoprofesională acreditate ANOFM;

Servicii de mediere a muncii pe piața internă;Ë

Servicii de publicitate și promovare, organizare evenimente, studii pe piaţa muncii;Ë

Servicii de consultanţă pentru afaceri și management, elaborare proiecte de finanţare;Ë

Servicii de consiliere şi asistenţă socială pentru grupuri vulnerabile;Ë

ËServicii de formare profesională prin cursuri de calificare, specializare, perfecționare, 

inițiere, autorizate ANC;  finalizate cu certificate emise de MMFES si MECT.

SERVICII OFERITE

Programe de calificare/recalificare

Tehnician operator tehnici de calcul, Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii, Lucrător 

finisor în construcții, Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, Coșar, Designer pagini web, Lucrător în 

comerţ, Confecţioner asamblor articole din textile, Brutar, Preparator produse din carne şi peşte, 

Cofetar, Patiser, Electrician în construcţii, Instalator instalaţii tehnico -sanitare şi de gaze, Coafor, 

Manichiurist-pedichiurist, Lucrător social, Tehnician în construcţii şi lucrări publice.

Programe de inițiere/specializare   

Competențe antreprenoriale, Competențe informatice, Competențe în limba engleză, Manager 

proiect, Mediator social.

BăileştiCalafat

Corabia
Turnu Măgurele

Zimnicea

Mangalia

SATU MARE BAIA-MARE

ZALĂUORADEA

CLUJ-NAPOCA
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CIUC
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BOTOŞANI

PIATRA NEAMŢ IAŞI
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TURNU
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GIURGIU

TÎRGOVIŞTE
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BRĂILA
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    1. Proiectul „CENTRU SOCIAL DE SERVICII INTEGRATE” 

Perioada de implementare: 2005 - 2006
Finantator: Banca Mondiala prin Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei (MMSSF)
Aplicant principal: Primaria Piatra-Neamt
Parteneri / Asociati:  Asociatia ADL – PROGRES Piatra-Neamt si Fundatia Columna                                      
Colaboratori: 
Agentia Locala de Ocupare a Fortei de Munca Piatra-Neamt, Spitalul Judetean Neamt, Inspectoratul 

Judetean de Politie Neamt, Directia de Sanatate Publica Neamt, Directia de Asistenta Sociala – 

Compartimentul Protectia Copilului, Comandamentul de Jandarmi Piatra-Neamt, Serviciul de 

Ambulanta Piatra-Neamt
Buget: 50.000 USD

Rolul organizatiei noastre a constat in a asigura echipa de proiect, respectiv coordonator, manager 

financiar, asistent social, consultant media si 3 voluntari.
Scopul proiectului a fost de a asigura asistenta femeilor si copiilor acestor femei, victime ale violentei 

in familie si ale saraciei.

   Serviciile furnizate:
²Asistenta sociala;
²Consiliere psihologica;
²Consiliere juridica
²Consiliere profesionala si sprijin în 

gasirea unui loc de munca;
²Asistenta medicala primara si ajutoare 

de urgenta pentru   femeile si copiii asistati 

în centru;
²Centrul de zi pentru copii;
²Adapost temporar si masa pentru 

persoanele  aflate în   centru.

Rezultatele obtinute in proiect

† definit ivarea si amenajarea spati i lor pentru  
furnizarea servici i lor sociale;
† adapost si masa pentru persoanele aflate în 

centru, vict ime ale violentei domestice;
† centru educativ pentru copii i asistat i în 

centru;
† cabinete de consi l iere dotate cu aparatura, 
mobil ier si rechizite;
† spatiul de joaca pentru copii si de agrement 

pentru femeile care sunt asistate în centru a 

fost dat în folosinta;
† activitati de mediatizare a servici i lor centrului 

si de conlucrare cu parteneri i locali:   

elaborarea,diseminarea si distribuirea a peste 

1500 de pliante si 5000 de fluturasi în municipiu 

si la diferite evenimente publice.

II. PROIECTE DERULATE
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  2. Proiectul „PLANURI STRATEGICE DE DEZVOLTARE DURABILA” 
     pentru comunele Dumbrava Rosie, Tazlau, Romani, Oniceni si  

                       orasul Roznov

Perioada:  aprilie – septembrie 2007

Finantator: Consiliile Locale partenere

Parteneri / asociati: Asociatia ADL – PROGRES Piatra-Neamt  

Buget: corespunzator fondurilor alocate de catre Consiliile Locale

 In parteneriat cu o firma de consultanta din P.Neamt, in perioada aprilie-septembrie 2007, 

personalul organizatiei a fost implicat in pregatirea si elaborarea Strategiilor de dezvoltare locala 

pentru perioada 2007-2013 a localitatilor: Dumbrava Rosie, Tazlau, Romani, Oniceni si Roznov. 
Aceste planuri strategice au fost elaborate in conditiile unei bune colaborari cu consiliile locale si cu 

institutiile judetene de specialitate, au necesitat deplasari pentru documentare in fiecare sat 

component si, in final, au fost supuse analizei si aprobarii consiliilor locale 

respective. 

Un set complet al strategiei de dezvoltare durabila 

pentru o comuna cuprinde:

²Analiza socio-economica actuala a comunei / 
orasului;

²Analiza SWOT pentru domeniile cheie de dezvoltare 
locala;

²Monografia localitatii;

²Concluzii si recomandari;

²Strategia de dezvoltare locala durabila;

²Plan de actiune pentru implementarea strategiei de 

dezvoltare;

²Portofoliu de proiecte prioritare pentru dezvoltarea 
durabila a localitatii;

²Plan de comunicare cu cetatenii pentru informare si 
consultare privind implementarea strategiei de dezvoltare;

²Angajament al Consiliului Local si al Primariei 
comunei / orasului cu privire la însusirea si 
aplicarea Strategiei de dezvoltare economico – 
sociala în perioada 2007 - 2013.

In perioada iulie - august 2010 am realizat 
studiul sociologic „Analiza potentialului de 
dezvoltare locala” pentru 29 de localitati din 
Judetul Neamt

II. PROIECTE DERULATE
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3. Proiectul „EXCELENTA IN FORMARE PROFESIONALA”

Perioada de implementare: 03.01.2008 -  31.12.2008
Finantator: Uniunea Europeana prin Programul Phare 2005, Coeziune Economica si Sociala, Dezvoltarea 
Resurselor Umane (CES DRU), componenta „Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti pentru 
calificarea si recalificarea fortei de munca”
Aplicant principal : Asociatia ADL – PROGRES Piatra-Neamt  
Parteneri / asociati: S.C. Palette S.R.L. si S.C. Urbanex S.A.
Buget: 45.770 euro

Obiectivul specific: 
Formarea profesionala continua in ocupatii de: Manager Proiect (nivel - specializare) a 84 de manageri de 
IMM–uri din Piatra-Neamt, Vaslui si Pascani si Lucrator Finisor pentru Constructii (nivel – calificare 1) a 56 de 
salar iat i din cadrul a doua societat i 
comerciale din domeniul constructiilor 
civile din municipiul Piatra-Neamt. 

Grupurile tinta au fost:

² 84 manageri de IMM-uri din municipiile 
P.Neamt, Vaslui si Pascani;

²Firmele de constructii din P.Neamt de 
unde am selectat 56 de salariati pentru a fi 
calificati in meseria de  lucrator finisor;

Rezultatele obtinute in proiect:

²87 de manageri de pe pozitii ierarhice 
distincte din cadrul IMM-urilor isi vor 
imbunatati abilitatile, fiind  capabili:

† sa inteleaga factorii cheie de succes în 
conducerea  proiectelor;

† sa inteleaga efectul deciziilor luate în termeni de costuri, timp si valoare de business;

† sa dezvolte capacitatea de a raspunde eficient la diversele provocari;

† sa dezvolte capacitatea de a obtine valoarea de business maxima prin gestionarea satisfactiei  
finantatorilor, a echipei si a organizatiei;

† sa înteleaga impactul culturii organizatiei asupra conducerii proiectului;

† sa asimileze instrumentele folosite în conducerea proiectelor;

† sa isi imbunantateasca propriile capacitati de a conduce si a influenta oamenii.

²56 de salariati in 

unitati de constructii, 

calificati in meseria de 

lucrator finisor pentru 

constructii - pregatire  
atestata de certificate 

recunoscute la nivel 

national.

II. PROIECTE DERULATE
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4. Proiectul „INVESTITIA IN OAMENI – INVESTITIE SIGURA” 

Perioada: 02.12.2008 - 31.11.2009
Finantator: Uniunea Europeana prin Programul Phare 2006 - Coeziune Economica si Sociala, 
Dezvoltarea Resurselor Umane, componenta “Masuri Active pentru Ocuparea Fortei de Munca”
Aplicant principal : Asociatia ADL – PROGRES Piatra-Neamt
Parteneri / asociati: SC FED CONSULT SRL si Fundatia de Ingrijiri Comunitare – FIC P.Neamt
Buget: 118.350 euro

Principalele activitati in proiect:

² Informarea si consilierea profesionala - servicii acordate persoanelor aflate in cautarea unui loc de 
munca, avand ca scop cresterea sanselor de a gasi un loc de munca corespunzator si 
identificarea/selectarea persoanelor care vor participa la cursuri;
²Formarea profesionala cu implicarea partenerilor din proiect prin pregatirea si desfasurarea 
sesiunilor de formare profesionala planificate;
²Medierea muncii presupune realizarea de 
legaturi directe intre angajatori si persoanele aflate 
in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii 
unei relatii de ocupare sau incheierea unui contract 
de munca permanent sau temporar;
² Instruirea si consultanta antreprenoriala pentru 
inceperea unei afaceri va presupune sprijinirea 
persoanelor din grupurile tinta pentru demararea 
unei afaceri proprii/ inceperea unei activitati 
independente.

Rezultatele obtinute in proiect:

²170 de persoane au fost: 
† informate, consiliate si evaluate profesional in vederea orientarii spre un loc de munca vacant; 
† indrumate sa urmeze un curs de formare profesionala (re-calificare, calificare, specializare); 
† indrumate sa initieze o afacere pe cont propriu. 

Dintre acestea, 80 de persoane au fost calificate/recalificate sau initiate prin cursuri autorizate de: 
Lucrator finisor pentru constructii, Comerciant vanzator marfuri alimentare, Operator introducere, 
val idare si prelucrare date, Ingri j i tor 
persoane varstnice. 12 persoane au devenit 
mici intreprinzatori si 47 au fost  angajate in 
munca. 

II. PROIECTE DERULATE
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5. Proiectul „FORMAREA ANTREPRENORIALA RURALA - FAR” 

Perioada: 02.12.2008 - 30.10.2009
Finantator: Uniunea Europeana prin Programul Phare 2006 - Coeziune Economica si 
Sociala, Dezvoltarea Resurselor Umane, componenta “Masuri de Incluziune Sociala”
Aplicant principal: Asociatia INDECO Iasi (Asociatia pentru Integrare si Dezvoltare 
Comunitara Iasi)
Parteneri / Asociati: Asociatia ADL – PROGRES Piatra-Neamt si Oficiul Teritorial pentru 
Intreprinderi Mici, Mijlocii si Cooperatie Iasi
Buget: 97.000 euro

Principalele activitati in proiect:

²Pregatirea implementarii proiectului – constand în asigurarea resurselor umane, a  
spatiului de desfasurare a activitatilor, a echipamentelor si materialelor necesare 
implementarii în cele mai bune conditii a 
proiectului;
²Organizarea si desfasurarea seminariilor de 
promovare in vederea constientizarii si informarii 
grupului tinta din judetele incluse in proiect, 
precum si in vederea asigurarii vizibilitatii 
proiectului si a finantatorului;
²Desfasurarea programelor de instruire in 
c o n c o r d a n t a  c u  n e v o i l e  d e  f o r m a r e , 
competentele de baza ale cursantilor, cerintele 
domeniu lu i in care se doreste in i t ia t iva 
ant reprenor ia la , sansele de dezvol tare/ 
angajare, precum si cerintele pietei muncii;
²Consilierea si asistarea directa a beneficiarilor 
pentru cresterea ratei de ocupare a populatiei din 
mediul rural prin initierea/autorizarea de afaceri 
functionale si sprijinirea somerilor in accesarea unui job;
²Diseminarea rezultatelor si asigurarea sustenabilitatii proiectului cu ajutorul mapelor de   
prezentare, conferintelor si comunicatelor media;
²Monitorizarea si evaluarea activitatilor proiectului pentru asigurarea implementarii in conditii optime 
si cu maxim de rezultate si eficienta.

Rezultatele obtinute in proiect:

†Cresterea gradului de informare a cel putin  

200 de persoane asupra opor tuni ta t i lor 

antreprenoriale, specifice zonei din care provin;
†Cresterea sanselor de reintegrare pe piata 

muncii a 100 de persoane din mediul rural;
†Dezvoltarea cunostintelor antreprenoriale la 

60 persoane din mediul rural,
†Diminuarea ratei somajului si dezvoltarea 

antreprenoriatului rural – 12 persoane au fost 

autorizate sau au afaceri initiate;
†A fost consolida t parteneriatului dintre 

organizatiile implicate in implementare si  
                                                                                        asigurarea continuitatii activitatilor.

II. PROIECTE DERULATE
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6. Proiectul “ CENTRU COMUNITAR DE MEMORIE” 

Perioada: decembrie 2008 – decembrie 2009
Finantator: Uniunea Europeana prin Programul Phare 2006 - Suport pentru Dezvoltarea Serviciilor 
Comunitare de Sanatate Mintala şi Dezinstituţionalizarea Persoanelor cu Probleme de Sanatate Mintala, 
componenta B – « Dezvoltarea Centrelor Comunitare de Sanatate Mintala» 
Aplicant principal: Fundatia de Ingrijiri Comunitare (FIC) Piatra-Neamt
Parteneri / Asociati: Asociatia ADL – PROGRES Piatra-Neamt 
Buget: 75.650 euro

Obiectivul general a fost dezvoltarea serviciilor comunitare in vederea reducerii spitalizarilor de lunga durata 
in spitalele de psihiatrie, combaterea marginalizarii, minimizarea stresului si facilitarea reintegrarii sociale a 
persoanelor virstnice cu probleme de sanatate mintala. 

Obiectivele specifice ale proiectului:
²Promovarea parteneriatului si cooperarii cu autoritatea 
publica locala din municipiul P.Neamt pentru dezvoltarea 
unei structuri de asistenta comunitara independenta 
denumit « Centrul Comunitar de Memorie - CCM».
²Pregatirea familiilor si a cadrelor medicale pentru a 
asigura ingrijirea bolnavilor de tulburari mintale.
²Campanie educationala de Promovarea Sănătăţii Mintale 
si Anti-stigmatizare, cresterea gradului de constientizare si 
intelegere a autoritatilor locale si membrilor comunitatii fata 
de persoanele cu probleme de sanatate mintala.

Rezultatele obtinute in proiect:

† Centrul Comunitar de Memorie functional, a fost pus la 
dispozitia grupurilor tinta din municipiul P. Neamt;
100 de bolnavi Alzheimer au fost ingrijiti psiho-social timp de 
4 ore in 4 zile pe saptamana in CCM;
† 500  de persoane in varsta de peste 45 de ani, au beneficiat de evaluare si diagnostic,  de ingrijire si terapie 
in CCM;
† Peste 300 de membri ai familiilor celor afectati de tulburari psihosociale/psihiatrice au beneficiat de consiliere 
si asistenta in vederea familiarizarii cu boala si cu metodele de actiune;
† 30 de medici de familie, 40 de cadre medicale si asistenti sociali, reprezentanti ai autoritatilor publice din 
domeniu au beneficiat de pregatire si informare in domeniul ingrijirilor psiho-sociale.

† Peste 5000 de fluturasi si 1000 de pliante, 
emisiuni TV, radio si materiale scrise din 
media locala, cu aparitie lunara, au fost 
destinate informarii populatiei, specialistilor 
si antistigmatizarii bolnavilor psihici din 
comunitate.

www.adl- .roprogres

10 an
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Asociatia pentru Dezvoltare Locala

II. PROIECTE DERULATE
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 8. Proiectul „CRESTEREA COMPETIVITATII ECONOMICE SI OCUPAREA FORTEI 
DE MUNCA DIN SPATIUL RURAL” 

Perioada: iunie 2010 – mai 2012 
Finantator: Uniunea Europeană prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013,Axa Prioritară 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul Major de 
Interventie 5.2. „Pomovarea sustenabilitati pe termen lung a zonelor rurale si in ceea ce priveste 
dezvoltarea resurselor umane și ocuparea fortei de munca”.
Aplicant principal : Fundatia PAEM Alba 
Parteneri / Asociati: Asociatia ADL – PROGRES Piatra-Neamt pentru regiunea N-E
Buget total:  6.740.886 lei

Obiectivul general:
Dezvoltarea unor programe intregrate de formare si a unor masuri active de ocupare pentru populatia din 

zonele rurale, in vederea intregrarii durabile pe piata muncii a acestora, reducerii ocuparii in agricultura de 

subzistenta si stimularii antreprenoriatului.

Activitatile propuse in proiect, au intentionat in fapt sa 
creeze un anumit specific de competente in randul 
grupurilor tinta, in vederea sustenabilitatii pe termen 
lung a zonelor in ceea ce priveste dezvoltarea 
reseurselor umane si ocuparea fortei de munca, si a 
propus o crestere a ratei generale de ocupare prin 
activitatea de consiliere antreprenoriala si cea de 
furnizare a unui pachet integrat de formare profesionala, 
pentru promovarea culturii antreprenoriale in mediul 
rural si incurajarea participarii femeilor la aceste activitati 
si stimularea ocuparii in domenii non-agricole.

Programe de formare profesionala, desfasurate
 prin proiect:

† Ghid de turism - perfectionare;
† Administrator pensiune turistica - calificare;
† Frizer - calificare;
† Bucatar - calificare;
† Confectioner asamblor articole din textile - 
calificare;
† Manager proiect - initiere;
† ECDL-START;
†Formare non-formala( utilizare PC; comunicare in 
limba engleza; dezvoltare antreprenoriala);
†Formare pent ru  promovare  mestesugur i 
traditionale.

Activitatile proiectului s-au adresat unui numar de 
1900 persoane din mediul rural – inactive sau ocupate in agricultura de subzistenta, din 3 Regiuni de 
Dezvoltare ale Romaniei, din care:
†300 persoane au beneficiat de pachete integrate de formare profesionala;
†600 de persoane au beneficiat de servicii personalizate  de informare si consiliere profesionala, 
antreprenoriala sau de mediere;
†1000 de persoane au fost informate colectiv in cadrul unor campanii de constientizare privind fenomenul 
muncii la negru si oportunitatile de  ocupare in domenii non-agricole.

II. PROIECTE DERULATE
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7. Proiectul „PRO ACTIV – CARAVANA OCUPARII LA SATE” 

Perioada: octombrie 2009 – septembie 2011
Finantator: Uniunea Europeană prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013,Axa Prioritară 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul Major de 
Interventie 5.2“Îmbunatatirea calitatii resurselor umane în zonele rurale, în vederea facilitarii accesului la 
ocupare în activitati non-agricole” si “Dezvoltarea programelor integrate pentru formare, ocupare si alte 
masuri de sprijin pentru populatia din zonele rurale, care urmaresc reducerea agriculturii de subzistenta”
Aplicant principal: S.C BARBARA S.R.L Piatra-Neamt
Parteneri : Asociatia ADL – PROGRES Piatra-Neamt 
Buget: 1.054.250 lei

Obiectivul general:
Cresterea ratei de ocupare prin ridicarea nivelului de educatie si formare profesionala a fortei de munca 
neocupate din satele si comunele judetului Neamt; in vederea facilitarii accesului acesteia la un loc de 
munca pe o piata a muncii competitive si in plina dezvoltare.

Obiectivul specific:
Dezvoltarea unui set de masuri active de ocupare a fortei de munca prin informare, consiliere si calificare, 
pentru un numar de 400 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca din mediu rural al judetului 
Neamt.
 
Rezultatele obtinute in proiect:

² 320 de persoane au primit o noua 

calificare sau specializare in meserii sau 

domenii cu impact pe piata muncii, prin 

organizarea a 9 cursuri de calificare, 

autorizate de catre CNFPA 

1. Lucrator finisor pentru constructii
2. Cosar
3. Manager proiect
4.Operator introducere, val idare si 

prelucrare date
5. Comunicare in limba materna
6. Antreprenoriat
8. Ingrijitor batrani la domiciliu
9. Bucatar

² 100 de persoane din grupul tinta au primit 
servicii de instruire si informare privind 
modalitati de cautare a unui loc de munca;

² 40 de persoane au fost instruite si consiliate 
antreprenorial in vederea initierii unei afaceri 
independente legal; dintre care 20 % au 
demarat o mica afacere;

² aproximativ  10 % din total grup tinta au fost 
anagajati in munca .

II. PROIECTE DERULATE
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     9. Proiectul „SIOM – SERVICII INTEGRATE DE OCUPARE IN MUNCA 
IN REGIUNEA VEST”

Perioada de implementare: 01.11.2010-31.10.2012
Finantator: Uniunea Europeană prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013, Axa Prioritară 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”DMI 5.1 „Dezvoltarea si 

implementarea masurilor active de ocupare”.
Aplicant principal: Asociatia ADL – PROGRES Piatra-Neamt   
Parteneri : Fundatia „Centrul de Afaceri si Meserii” EUROTRAINING Timisoara
Buget total: 2.012.193 lei

Obiectiv general
Proiectul si-a propus atragerea si mentinerea unui numar cat mai mare de persoane pe piata muncii, 

cresterea ratei de ocupare si a mobilitatii geografice si ocupationale pentru persoanele in cautarea unui loc 

de munca, a somerilor, in special de lunga durata, si a persoanelor inactive din Regiunea Vest.

Grupul tinta a fost format din 400 de persoane (barbati si femei) cu resedinta in regiunea Vest, respectiv in 

judetele Timis, Arad, Hunedoara si Caras-Severin.

Rezultatele obtinute in proiect:

² Servicii de informare, consiliere profesionala si 

medierea pe piata muncii pentru  653 de  persoane

² Organizarea de cursuri de formare profesionala 

cu autorizare CNFPA astfel:

†Tehnician operator tehnici de calcul– nivel 3 de 

calificare;

†Cosmetician – nivel 3 de calificare;

†Coafor – nivel 2 de calificare;

†Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie – nivel 2 de calificare;

†Manichiurist - Pedichiurist  - nivel 1de calificare;

†Operator introducere, validare si prelucrare date – 
initiere;

†Competente Antreprenoriale – initiere;

†Maseur -  initiere;

†Barman - initiere.

² A fost acordata consiliere antreprenoriala persoanelor 
interesate sa deschida o afacere pe cont propriu si au fost 
infiintate 7 firme noi

² Au foist angajate 33 de persoane din grupul tinta

II. PROIECTE DERULATE
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       10. Proiectul "S.M.A.R.T. - SET DE MĂSURI ACTIVE PENTRU
 REORIENTARE ȘI TRAINING”

Perioada de implementare: 01.11.2010-31.10.2012
Aplicant principal:: PLURI Consulting Grup Piatra Neamt
Parteneri : Asociatia ADL – PROGRES Piatra-Neamt   
Finantator: Uniunea Europeană prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013, Axa Prioritară 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”DMI 5.1 „Dezvoltarea si 
implementarea masurilor active de ocupare”.
Buget total: 2.107.991,75 lei 

Obiectivul general al proiectului:
Creşterea ratei de ocupare prin îmbunătăţirea nivelului de educaţie şi formare profesională al forţei de 
muncă neocupate din judetele Regiunii Nord-Est, în vederea atragerii şi menţinerii a cât mai multor 
persoane pe o piaţă a muncii competitive şi în plină dezvoltare, şi pentru promovarea mobilităţii 
ocupaţionale şi geografice şi combaterea şomajului şi a inactivităţii.
Grup ţintă format din 500 persoane.

Obiectivul specific al proiectului: 
Dezvoltarea şi implementarea unui set complex de măsuri active de ocupare a forţei de muncă, inclusiv 
formare profesională, pentru grupurile dezavantajate de pe piaţa muncii, precum: persoane aflate în 
căutarea unui loc de muncă, şomeri, inclusiv şomeri tineri, şomeri peste 45 ani, şomeri de lungă durata tineri 
şi adulţi, din Regiunea Nord-Est (atât în mediul 
rural cât şi în mediul urban).

Rezultatele obtinute in proiect:
² Informare privind piaţa muncii şi evoluţia 

ocupaţiilor pentru minim 500 persoane;
² Consiliere şi orientare profesională pentru 

minim 400 persoane;
² Medierea muncii pentru cel puţin 125 de 

persoane şi facilitarea angajării a minim 40 

persoane în urma activităţii de mediere;
² Formare profesională antreprenorială pentru 

30 de persoane; din care 6 au  beneficiat de consiliere individuală în demararea unei afaceri;
² Formarea profesională a 320 de persoane prin organizarea de cursuri autorizate CNFPA în ocupaţiile: 

Auditor în domeniul Calităţii (56 persoane), Lucrator 

comercial (84 persoane), Lucrător finisor pentru 

construcţii (20 persoane), Instalator instalaţii tehnico 

sanitare şi de gaze (40 persoane), Coşar (20 

persoane), Operator introducere, validare şi 

prelucrare date (40 persoane), Desenator 

construcţii şi arhitectură (20 persoane), Manager 

proiect (40 persoane);
² Servicii de instruire JOB CLUB (tehnici pentru 

găsirea unui loc de muncă) pentru minim 120 de 

absolvenţi ai cursurilor de formare profesională.

II. PROIECTE DERULATE
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            11. Proiectul “S.O.F.T. - SERVICII  DE OCUPARE, FORMARE ȘI TRAINING"

Perioada de implementare: 01.11.2010-31.10.2012
Finantator: Uniunea Europeană prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013, Axa Prioritară 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”DMI 5.1 „Dezvoltarea si 
implementarea masurilor active de ocupare”.
Aplicant principal: Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Neamt 
Parteneri : Asociatia ADL – PROGRES Piatra-Neamt 
Buget total: 2.107.043 lei 

Obiectiv general

Dezvoltarea unor programe integrate pentru formare profesională și a unor măsuri active de ocupare pentru 
populația din mediul urban și rural al judetului Neamț, în vederea atragerii și menținerii pe piața muncii a cât 
mai multor persoane din grupuri dezavantajate și stimulării antreprenoriatului pentru inițierea unei activități 
independente.
Proiectul s-a adresat șomerilor din mediul urban 
și rural din județul Neamț, oferind servicii 
integrate pentru facilitarea inserției pe piața 
muncii, astfel: 

²Sesiuni de informare colectivă pentru 500 
persoane;

²Servicii specializate de informare și consiliere 
profesională furnizate pentru 400 persoane; 

²Servicii de medierea muncii pentru 150 
persoane; 

²Servicii de consultanță și asistență pentru 
demararea  une i  a facer i  sau  ac t i v i tă ț i 
independente oferite pentru 75 persoane;

²11 cursuri de formare profesională autorizate 
CNFPA pentru 175 persoane.

Grupul țintă a fost format din 500 de persoane.

Activitatea de formarea profesională in meseriile:
† confecționer asamblor articole textile 
† ospătar(chelner) vânzător în unități de 
alimentație publică 
† lucrător finisor pentru construcții 
† operator introducere, validare și prelucrare 
date 
† competențe antreprenoriale 
† tehnician echipamente calcul și rețele 
† zidar-pietrar-tencuitor
† inspector resurse umane 
† manager proiect 
† contabil
† coșar

II. PROIECTE DERULATE
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12. Proiectul “INTEGRA – COMPLEX DE MĂSURI ACTIVE DE 
OCUPARE PE PIAȚA MUNCII" 

Perioada de implementare: 01.10.2010-31.09.2012
Finantator: Uniunea Europeană prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013, Axa Prioritară 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”DMI 5.1 „Dezvoltarea si 
implementarea masurilor active de ocupare”.
Aplicant principal: Asociatia ADL Progres - Piatra Neamt
Parteneri : Asociatia „ INDECO”  Iasi si Asociatia „ FEMINA 2000” Roman
Buget total: 2.150.617 lei 

Obiective  specifice:

1. Constientizarea persoanelor neocupate, dar mai ales a somerilor tineri si a somerilor de lunga durata, 
asupra beneficiilor generate de imbunatatirea performantelor profesionale pentru minim 600 de persoane. 

2. Facilitare accesului la servicii de asistenta personalizata si informatizata (informare, consiliere 
profesionala) pentru 400 persoane si mediere directa si online pe piata muncii) pentru 100 de persoane, in 
special someri tineri si someri de lunga durata, aflate in cautare de loc de munca din regiunea Nord-Est, 
respectiv judetele Neamt, Vaslui, Suceava si Iasi. 

3. Promovarea in regiune a modelelor de invatare continua si realizarea unui numar de 9 programe de 
formare in meserii deficitare pe piata actuala a fortei de munca. 

4. Consultanta si asistenta pentru incurajarea grupului tinta in demararea de afaceri sau activitati 
independente, folosind instrumente TIC, pentru 100 de persoane, in special pentru somerii tineri.

Rezultatele obtinute in proiect:

² 600 de persoane informate; 
²400 persoane au beneficiat de informare si 
consiliere profesionala si de orientare in 
cariera; 
²100 persoane au beneficiat de servicii de 
Mediere pe piata muncii; 
²100 persoane au primit consultanta si 
asistenta pentru demararea de afaceri sau 
activitati  independente si au fost infiintate   
13 firme noi;
² 49 persoane au fost angajate;
² 334 de persoane s-au calificat in meseriile:

†Tehnicieni,  echipamente calcul si retele; 
Tehnician in lucrari in lucrari publice si constructii;
Electrician in constructii; Lucrator finisor pentru 
constructii; Cosar; Operator introducere, validare si 
prelucrare date; Competente antreprenoriale; 
Expert accesare fonduri structurale si de coeziune 
europeana; Manager Proiect. 

Grupul tinta a fost format din:
† someri tineri – 130 ; 
† someri de lunga durata tineri - 80; 
† someri de lunga durata – 155;
† someri peste 45 de ani – 40;
† persoane in cautarea unui loc de munca -90;
† persoane inactive- 35;

† someri – 70;

II. PROIECTE DERULATE
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13. Proiectul „COMARU - COMPLEX DE MASURI ACTIVE IN RURAL”                       

Perioada: februarie 2012 - ianuarie 2014
Finantator: Cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European (FSE), Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul Major de 
Intervenţie 5.2, Contract POSDRU/99/5.2/G/87298
Aplicant principal: Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Neamt
Parteneri / Asociati: Asociaţia pentru Dezvoltare Locală „ADL-Progres” Piatra Neamţ si primăriile 
comunelor Baltatesti, Bicazu Ardelean, Poiana Teiului, Stanita, Valeni
Buget: 2.222.906 lei

Obiectivul general

 Proiectul și-a propus ca pe parcursul a 24 de luni, la nivelul județului Neamț, să valorifice potențialul de 

ocupare a 550 de persoane neocupate din mediul rural, inclusiv a persoanelor care își câștigă existența din 

agricultura de subzistență, prin intensificarea măsurilor active de ocupare durabilă, asigurând o mobilitate 

profesională și geografică; promovând șanse egale de 

acces pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă.

Rezultate obtinute:

² Campanii de informare și conștientizare privind 

oportunitățile de ocupare în domenii non-agricole la 

care au participat 629 de persoane;

² Informare, consiliere profesională și mediere de care 

au beneficiat 483 de persoane;

² Formare profesionala continua prin cursuri de calificare 

in urmatoarele ocupatii: Zidar; Pietrar; Tencuitor; Dulgher-tamplar-parchetar; Bucătar; Ospătar (chelner), 

Vânzător în unități de alimentație; Lucrător în comerț; Confecționer asamblor articole din textile; Electrician în 

construcții; Coșar; Îngrijitoare bătrâni la domiciliu; Competențe informatice; Competențe Antreprenoriale; la care 

au participat 302 persoane;

² Instruire în "Tehnici de căutare a unui loc de muncă" 

la care au participat 239 de persoane;

² Consiliere antreprenorială și asistență pentru 

demararea de afaceri proprii la care au participat 50 de 

persoane dintre care 6 au demarat  o afacere proprie, 

generatoare de venituri;

² Campanii de informare și publicitate ale proiectului, 

ale activităților și finanțatorului, pe toata durata de 

implementare a proiectului

II. PROIECTE DERULATE
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14. Proiectul „INTEGRA - INVESTIŢIA ÎN OAMENI – INVESTIŢIE SIGURĂ”

Perioada: 11.03.2014 – 10.09.2015
Finantator: Uniunea Europeană prin Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 5, Domeniul major de intervenţie 
5.1, Contract nr POSDRU 127/5.1/G/124833
Aplicant principal: Asociaţia pentru Dezvoltare Locală „ADL-Progres” Piatra Neamţ
Parteneri / Asociati: Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ si Asociaţia Consensual Iasi 
Buget: 1.962.142,54 lei

Obiectivul general al proiectului 
      Cresterea capacitatii de ocupare a somerilor de lunga durata si a persoanelor inactive din regiunea 
Nord-Est, in vederea obtinerii unei rate cit mai mare de ocupare pe o piata a muncii aflata in permanenta 
schimbare. Atingerea obiectivului va determina un efect pozitiv, pe termen lung, prin constientizarea a 460 
de persoane asupra necesitatii de a se informa si a-si adapta competentele profesionale la solicitarile unei 
piete a muncii in permanenta schimbare; prin proiect partenerii, ca furnizori de masuri active, vor elabora 
curricule si instrumente adaptate la tendintele noilor tehnologii existente pe piata, durabile si dupa 
finalizarea proiectului; un numar de 420 
persoane (din care 340 someri de lunga 
durata) vor avea noi calificari, specializari sau 
cunostinte pentru 11 meserii relevante pe 
piata muncii.

Obiective specifice 

² Facilitare accesului la servicii de asistenta 
personalizata si informatizata (orientare, 
consi l iere profesionala,mediere,Job-
Club,Bursa locurilor de munca) pentru 440 
persoane, in special someri de lunga durata, 
persoane inactive sau aflate in cautare de loc 
de munca din regiunea Nord-Est.
² Promovarea in regiune a modelelor de invatare continua prin realizarea unui numar de 11 programe de 
formare profesionala in meserii deficitare pe piata actuala a fortei de munca; pentru a furniza grupului tinta 
competentele necesare accesului la un loc de munca.
² Incurajarea si demararea de afaceri sau activitati independente, pentru 80 de persoane, in special pentru 
somerii de lunga durata sau persoane inactive.

Prin obiectivele propuse, prezentul proiect, intentioneaza in fapt sa creeze competente noi in randul 
grupului tinta, in vederea atragerii si mentinerii unui numar cat mai mare de persoane pe piata muncii in 
vederea cresterii ratei ocuparii. 

     Rezultate estimate 
† 440 persoane vor beneficia de informare, 
consiliere profesională şi orientare în carieră;
† 200 de persoane vor beneficia de consiliere 
psihoaptitudinală prin aplicarea bateriei de teste 
individuală;
† 150 de persoane vor beneficia de servicii de    
mediere pe piaţa muncii;
† 420 de persoane înscrise la cursurile de 
formare profesională;
† 380 de persoane, minim, vor obţine certificate 
eliberate de ANC.

III. PROIECTE ÎN DERULARE
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15. Proiectul F.O.R.U.M. – FORMAREA ŞI ORIENTAREA 
RESURSELOR UMANE MODERNE

Perioada:  12.03.2014-11.09.2015
Finantator: Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de 
ocupare” Domeniul major de intervenţie 5.1 „ Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de 
ocupare” Contract nr. POSDRU 127/5.1/G/124798
Aplicant principal: PLURI CONSULTING GRUP S.R.L. PIATRA NEAMŢ
Parteneri / Asociati: Asociaţia pentru Dezvoltare Locală „ADL-Progres” Piatra Neamţ
Buget: 2.165.211 lei

Obiectivul general al proiectului:
Creşterea gradului de ocupare şi reducerea şomajului, inclusiv reducerea şomajului de lungă durată, prin 
îmbunătăţirea nivelului de educaţie, formare profesională şi facilitarea integrării pe piaţa muncii a şomerilor 
din Regiunea Nord-Est.
Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung în primul rând datorită modificărilor pe care le determină 
la nivelul şomerilor din regiunea Nord-Est  prin  
schimbarea mentalităţilor acestora faţă de căutarea şi 
menţinerea unui loc de muncă şi perspectiva învăţării 
pe tot parcursul vieţii.

Obiectivul specific al proiectului:
Dezvoltarea şi implementarea unui set complex de 
măsuri active de ocupare a forţei de muncă pentru 
şomeri, inclusiv şomeri tineri, şomeri peste 45 
ani,şomeri de lungă durată tineri şi adulţi, din 
Regiunea Nord-Est (atât din mediul urban cât şi din 
mediul rural).

Rezultatele anticipate ale proiectului:
² Furnizarea serviciilor de informare și consiliere pe 
piaţa muncii pentru întreg grupul ţintă (468 persoane: 
şomeri, şomeri de lungă durată, şomeri peste 45 ani, şomeri tineri, şomeri de lungă durată tineri);
² Furnizarea serviciilor de formare profesională pentru 92,7% din grupul țintă prin organizarea de cursuri 
autorizate ANC în ocupaţiile: Auditor în domeniul Calităţii (56 persoane), Auditor de mediu (42 persoane), 
Inspector în domeniul sănătății și securității în muncă (28 persoane), Agent vânzări (42 persoane), Lucrător 
în comerț (28 persoane), Agent de curățenie (28 persoane), Lucrător finisor pentru construcţii (28 
persoane), Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze (28 persoane),  Coşar (14 persoane), Îngrijitor 
persoane vârstnice (28 persoane), Manager proiect (28 persoane), Competențe informatice (42 persoane), 

Competențe antreprenoriale (42 persoane).
² Furnizarea serviciilor de instruire privind 
modalități și tehnici de căutare a unui loc de 
muncă prin intermediul seminariilor Job Club 
organizate în cadrul proiectului, pentru 310 
absolvenți ai cursurilor organizate în proiect;
² Furnizarea serviciilor de mediere pe piaţa 
muncii pentru minim 150 persoane și facilitarea 
angajării a 60 persoane din grupul ţintă;
² Asistarea a 100 persoane din grupul ţintă în 
dezvoltarea competenţelor antreprenoriale în 
urma activităţii de consiliere antreprenorială, din 
care 6 persoane vor fi premiate și sprijinite în 
vederea deschiderii unei afaceri proprii.                                                                                                                              
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16. Proiectul “C.O.R.- CONSILIERE, OCUPARE ȘI  REAFIRMARE”

Perioada:  28.04.2014-28.11.2015
Finantator: Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara nr. 5 „Promovarea măsurilor active de 
ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de 
ocupare”. Contract nr. POSDRU/125/5.1/S/126441 
Aplicant principal: PLURI Consulting Grup S.R.L. Piatra Neamţ
Parteneri / Asociati: Asociaţia pentru Dezvoltare Locală „ADL-Progres” Piatra Neamţ si
S.C. TUV Rheinland Romania S.R.L.
Buget: 2.903.733,90 lei

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea gradului de ocupare şi reducerea şomajului, 
inclusiv reducerea şomajului de lungă durată, prin îmbunătăţirea nivelului de educaţie, formare 
profesională şi facilitarea integrării pe piaţa muncii a şomerilor din Regiunile Nord-Est şi Bucureşti-Ilfov.

Rezultatele anticipate ale proiectului

²Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere pe piaţa 

muncii pentru întreg grupul ţintă  (558 persoane:  

 şomeri, şomeri de lungă durată , şomeri peste 45 ani, şomeri 

tineri, şomeri de lungă durată tineri);

²Furnizarea serviciilor de formare profesională pentru 504 

persoane (90,3% din grupul ţintă) prin organizarea de cursuri 

autorizate ANC în ocupaţiile: Auditor de mediu (28 persoane), 

Inspector în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă (28 

persoane), Manager proiect (28 persoane), Lucrător în izolaţii 

(28 persoane), Lucrător instalator pentru construcţii (28 

persoane), Competenţe antreprenoriale (56 persoane), 

Manichiurist pedichiurist (28 persoane), Electrician instalaţii de iluminat (28 persoane), Auditor în domeniul 

Calităţii (168 persoane), Competenţe informatice (42 persoane), Lucrător finisor pentru construcţii (14 

persoane), Confecţioner asamblor articole din textile (14 persoane), Coşar (14 persoane).

²Furnizarea serviciilor de instruire privind modalităţi şi 

tehnici de căutare a unui loc de muncă prin intermediul 

seminariilor Job Club organizate în cadrul proiectului, 

pentru 360 absolvenţi ai cursurilor organizate în proiect;

²Furnizarea serviciilor de mediere pe piaţa muncii pentru 

minim 150 persoane şi facilitarea angajării a 65 persoane 

din grupul ţintă;

²Asistarea a 56 persoane din grupul ţintă în dezvoltarea 

competenţelor antreprenoriale în urma activităţii de 

consiliere antreprenorială, din care 6 persoane vor fi 

sprijinite în vederea deschiderii unei  

 afaceri proprii.                                 
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                       17. Proiectul "DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN CALIFICARE ȘI 

RECALIFICARE 
ÎN REGIUNILE NORD- EST ȘI SUD-EST”

Perioada: 29.05.2014 - 28.11.2015
Finantator: Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții 
cu piața muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces și participare la formare profesională continuă” Contract nr. 
POSDRU/164/2.3/S/132339
Aplicant principal: PLURI Consulting Grup S.R.L. Piatra Neamţ
Parteneri / Asociati: Asociaţia pentru Dezvoltare Locală „ADL-Progres” Piatra Neamţ 
Buget: 3.634.451,58 lei

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea nivelului de calificare a angajaților care lucrează 
în domeniul alimentar din regiunile de dezvoltare 
Nord-Est și Sud-Est, în scopul obținerii de către 
angajați a unor calificări complete și actuale, în 
contextul societății bazate pe cunoaștere.

Rezultatele anticipate ale proiectului:

² Furnizarea serviciilor de consiliere și orientare 
profesională în vederea realizării planului de 
dezvoltare profesională;

² Furnizarea serviciilor de instruire pentru întreg 
grupul ţintă  (728 angajați din care 65% sunt persoane 
necalificate sau care au un nivel scăzut de calificare);

² Sprij inirea partenerilor din proiect pentru 
diversificarea ofertelor de FPC prin autorizarea a 8 noi programe de formare profesională care se vor 
organiza în proiect;

² Furnizarea serviciilor de formare profesională prin organizarea cursurilor de calificare autorizate ANC              
în ocupaţiile: 

† Lucrător în comerț, calificare nivel 1 (84 
angajați); 
† Măcelar, calificare nivel 1 (56 angajați); 
† Lucrător în prelucrare carne, pește, lapte, 
conserve, calificare nivel 1 (84 angajați); 
† Bucătar, calificare nivel 2 (56 angajați); 
† Lucrător în morărit și panificație, calificare 
nivel 1 (84 angajați); 
† Brutar, calificare nivel 1 (112 angajați); 
† Cofetar, calificare nivel 1 (84 angajați); 
† Patiser, calificare nivel 1 (84 angajați); 
† Preparator produse din carne și pește, 
calificare nivel 2 (84 angajați).
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18. Proiectul “CONSILIERE ȘI EDUCAȚIE, ECONOMIE RURALĂ 
ȘI ANTREPRENORIAT - CEDERA“

Perioada:  08.04.2014 – 08.10.2015
Finantator: Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Programul Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 ”Promovarea măsurilor active de ocupare”, 
Domeniul major de intervenţie 5.2 “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea 
ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.
Aplicant principal: Fundația PAEM ALBA
Parteneri / Asociati: Asociaţia pentru Dezvoltare Locală „ADL-Progres” Piatra Neamţ;
Asociaţia Regională de Consultanţă – Dezvoltare, Asistenţă – ARCA Brăila, SC DAD EXPERTISE SRL; 
SC Sigma Transport SRL şi Asociaţia pentru Dezvoltare prin Formare a Pirineilor (ADEPFO) Franţa
Buget: 652.525 euro

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă 
promovarea unor intervenţii integrate cu caracter 
activ, inovativ şi flexibil, menite să conducă la 
facilitarea accesului pe piaţa muncii în domenii 
non-agricole, a persoanelor din mediul rural, 
inact ive sau ocupate în agricultura de 
subzistenţă din trei regiuni de dezvoltare.

Obiectiv specific: Valorificarea potenţialului de 
ocupare a 560 de persoane în 18 luni, cu accent 
special pe persoanele ocupate în agricultura de 
subzistenţă, prin intensificarea măsurilor active 
şi integrate de ocupare durabilă şi promovarea 
şanselor egale de acces pe o piaţă a muncii 
modernă, flexibilă si inclusivă.

Obiective operaţionale:
Îmbunătăţirea şi stimularea capacităţii de ocupare a 120 de persoane din agricultura de subzistenta, 45 de persoane 
inactive, 60 şomeri de lungă durată, 125 de persoane în căutarea unui loc de muncă, 120 de şomeri, 60 şomeri de 
lungă durată, 30 şomeri tineri  prin acţiuni de informare, consiliere şi mediere.
Creşterea gradului de adaptabilitate la cerinţele angajatorilor, a unui număr de 300 persoane, prin acţiuni de formare 
profesională finalizate cu certificate recunoscute la nivel naţional.

În urma implementării activităţilor proiectului vor fi obţinute următoarele rezultate:
† 560 de persoane înregistrate în grupul ţintă, din care: 120 de persoane ocupate în agricultura de subzistenţă;
† 560 de persoane consiliate profesional din care 150 femei;
† organizarea a 3 şedinţe de consiliere profesionala de grup;
† organizarea a 3 job cluburi;
† 200 de persoane mediate:
† 49 de persoane participante la programe integrate certificate, angajate;

† 1 baza de date cu locuri de munca vacante, 
permanent actualizată;
†participarea la organizarea a 3 târguri de locuri de 
muncă;
† 150 de persoane consiliate antreprenorial;
† 320 persoane participante la instruire;  
† 320 de persoane participante la programe de 
formare profesionala;
† 300 persoane participante la programe integrate 
certificate, din care: 150 de femei;
† 12 persoane din grupul ţintă participante la o vizita 
de studiu în Franţa;
† 60 de participanţi la 2 work-shop-uri.
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19. Proiectul “PARTSES-PARTENERIAT PENTRU ECONOMIA SOCIALĂ“

Perioada:  08.04.2014 – 08.10.2015
Finantator: Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Aplicant principal: Asociaţia pentru Dezvoltare Locală „ADL-Progres” Piatra Neamţ
Parteneri / Asociati: Asociația CONSENSUAL, Asociația pentru integrare și dezvoltare comunitară - 
INDECO 
Buget: 6.359.295 lei

Obiectiv General
Dezvoltarea sctructurilor economice sociale din regiunile NE și NV, prin implementarea unor servicii 
adecvate de ocupare și activități generatoare de profit pentru a ajuta persoanele excluse social, 
preponderent din mediul rural, să se integreze pe piața muncii în structuri ale economiei sociale sau în 
cadrul economiei formale.

Obiective operaționale

1. Creșterea capacității de a ocupa un loc de 
muncă și a adaptabilității persoanelor care 
fac parte din grupul țintă;
†servicii de informare, consiliere și orientare 
profesională prin cursuri autorizate ANC;
†90 de persoane beneficiază de consiliere 
profesională cu certificate ANC;
†79 de persoane vor absolvi un curs de 
formare profesională cu certificate ANC, 
dintre care cel puțin 37 de persoane să fie 
angajate în SES-uri create prin proiect.

Programele integrate de ocupare și de formare profesională furnizate îi vor ajuta pe beneficiarii acestora să 
înființeze sau să lucreze în cele 10 SES-uri nou create prin proiect.

2. Înființarea și promovarea unor activități și servicii generatoare de profit prin funcționarea unor noi structuri 
de Economie Socială;
†crearea prin proiect a cel puțin 54 de locuri noi de muncă, dintre care 37 (68,5%) vor fi job-uri pentru 
persoanele  vulnerabile din grupul țintă;
†menținerea locurilor de muncă nou create prin SES-urile înființate cel puțin 14 luni de la finalizarea 
proiectului.

Domeniile în care se vor constitui cele 10 structuri 
de economie socială sunt: 

²servicii de birotică 
²comerț online
²organizare evenimente 
²producție mic mobilier 
²meșteșuguri-artizanat
²masaj la birou 
²confecții textile 
²materiale de promovare și servicii de imprimări 
²comerț cu suveniruri și produse specifice de 
promovare turistică
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20. Proiectul “ANGAJAREA - O PRIORITATE!”

Perioada:  08.04.2014 – 08.10.2015
Finantator:  Finantat de FSE prin POSDRU 2007-2013, Axa Prioritara 5„Promovarea masurilor active 
de ocupare”, Domeniul Majoritar de Interventie 5.1. „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de 
ocupare”,CONTRACT : POSDRU/183/5.1/S/154352
Aplicant principal: Asociația pentru integrare și dezvoltare comunitară - INDECO - Iasi
Parteneri / Asociati: Asociaţia pentru Dezvoltare Locală „ADL-Progres” Piatra Neamţ
Buget: 2.526.000 lei

Obiectiv General

Asigurarea mobilitatii si reintegrarii pe piata muncii, imbunatatirea capacitatii de ocupare a persoanelor in 
cautarea unui loc de munca, a somerilor, in special de lunga durata si a persoanelor inactive din regiunile 
Nord-Est si Sud-Est.

Obiective specifice
z Cresterea sanselor de reintegrare socio-economica pentru 200 persoane, din care 62 someri de lunga durata si 18 
someri tineri de lunga durata, din  regiunile Nord-Est si Sud-Est, judetele Vaslui, Galati, Braila inclusiv zonele limitrofe 
acestora (in limita a maxim 50 de km de la localitatea fosta industrializata), beneficiari de servicii integrate de ocupare 
acreditate de Ministerul Muncii.

z Dezvoltarea nivelului de competente profesionale si 
personale si asigurarea mobilitatii geografice si ocupationale 
pentru 185 de persoane, din care 62 someri de lunga durata, 
din regiunile Nord-Est si Sud Est, judetele Vaslui, Galati, 
Braila, inclusiv zonele limitrofe acestora (in limita a maxim 50 
de km de la localitatea fosta industrializata), participanti la 14 
cursuri/6 programe de formare, autorizate ANC/CNFPA,  
conforme cu aptitudinile si inclinatiile personale.

z Cresterea sanselor de reintegrare pe piata muncii, in 
termen de 6 luni, a absolventilor de formare, beneficiari de 
servicii active de mediere si plasare si planuri individuale de 
actiune, inclusiv prin mobilitate geografica si ocupationala.

Rezultate anticipate
z Cresterea sanselor de reintegrare socio-economica a 200 
persoane, din care 62 someri de lunga durata si 18 someri de lunga durata tineri, din  regiunile Nord-Est si  Sud-Est, 
judetele Vaslui, Galati, Braila inclusiv zonele limitrofe acestora (in limita a maxim 50 de km de la localitatea fosta 
industrializata)
z Dezvoltarea/diversificarea  competentelor profesionale si personale  a 185 de persoane, din care 62 someri de 
lunga durata, din  regiunile regiunile Nord Est si  Sud-Est, judetele Vaslui, Galati, Braila, inclusiv zonele limitrofe 
acestora (in limita a maxim 50 de km de la localitatea fosta industrializata)
z Dezvoltarea pluridisciplinara a 15 beneficiari de instruire participanti la doua cursuri - caracter integrator menit sa 
faciliteze dezvoltarea antreprenoriatului
z Cresterea cu 44 a numarului de someri de lunga durata 
certificati  (70% din somerii de lunga durata participanti la 
cursuri)
z Diminuarea ratei somajului - 14 persoane angajate
z Cresterea sanselor de integrare/reintegrare pe piata 
muncii a 148 pers. absolvente a cursurilor (80% din 
participanti)
z Devoltarea cunostintelor grupului tinta asupra mobilitatii 
ocupationale si geografice, egalitatea de sanse si gen si 
respectarea diversitatii, dezvoltare durabila
z Cresterea increderii in fortele proprii a 200 beneficiari de 
servicii integrate de ocupare.
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Fundatia de Ingrijiri Comunitare din Piatra Neamt
 ADL Progres reprezinta pentru FIC Piatra Neamt instrumentul, motorul care a permis ca organizatia 
sa se puna in valoare; sa-si indeplineasca la maxim posibilitatile profesionale si sociale prin aplicarea unui 
numar de proiecte concepute in maniera eligibila. Pe scurt ADL Progres si-a dovedit din plin capacitatea 
profesionala, castigand (intr-o emulatie la nivelul intregii tari) fara nici un impediment cateva proiecte pentru 
finantarea pe perioada de 1 an sau 2 a activitatii FIC. Urmare acestor proiecte organizatia noastra si-a 
permis remunerarea specialistilor necesari pentru activitate, baza materiala de lucru intr-o organizatie cu 
acest profil, dotarea cu aparatura si mijloace de lucru ultraperformante, sprijinul socio-medical al unui 
numar importat de persoane cu nevoi aflate in evidenta noastra. Datorita sustinerii prin aceste proiecte; 
evident ne-am permis servicii de calitate, servicii performante, imbunatatirea sistemului de lucru, 
diversificarea serviciilor si a investigatiilor medicale la sediul FIC, asa incat putem afirma cu recunostinta ca 
ADL Progres ne-a lansat atat in regiune cat si in tara, FIC Piatra Neamt fiind una din putinele organizatii din 
Romania cu o asemenea carte de vizita. 
Uram ADL Progres, colaboratorilor; doamnei Maria Talpa; inca multi ani de activitate, sanatate si succese.

Cu deosebit respect,
Dr. Elena Hancu

    PLURI Consulting Grup S.R.L. Piatra Neamţ
 Cu ocazia celebrarii a 10 ani de activitate dorim sa va uram la multi ani cu multe impliniri, sa aveti 
aceeasi determinare in realizarea obiectivelor si sa sustineti dezvoltarea locala si regionala cu aceleasi 
importante realizari ca si pana acum.
Ca parteneri de activitate, suntem mandri ca am reusit sa colaboram si sa implementam proiecte cu impact 
asupra comunitatilor dezavantajate social sau economic, proiecte care s-au finalizat sau care sunt in curs 
de implementare si care au ca numitor comun succesul.
 Suntem onorati ca lucram alaturi de echipa Dumneavoastra de adevarati profesionisti, persoane capabile 
si daruite activitatilor asumate si ne dorim sa continuam colaborarea si pe viitor accesand proiecte necesare 
si sustenabile.

 Cu deosebita stima,
Mihaela Serghie

     Fundația CENTRUL FAR 
 ”Centrul FAR”  centrul de Formare Abilitare Reabilitare a persoanelor cu dizabilități, prin terapie 
ocupațională Roznov - Neamț, urează colectivului ”ADL Progres”, multă sănătate și putere de muncă, cu 
ocazia împinirii a 10 ani în domeniul formării profesionale și integrării pe piața muncii a resursei umane. Pe 
drept cuvânt; putem numi Asociația ”ADL Progres” o alternativă privată de oportunități de formare 
profesională.

Cu considerație
Mihai Bîrsanu

     Camera de Comerț și Industrie Neamț
 Aniversarea a 10 ani de activitate ai Asociației ADL-PROGRES ne oferă plăcutul prilej de a le adresa 
profesioniștilor acestei prestigioase organizații și membrilor săi binemeritate felicitări și urarea de a-și 
îndeplini proiectele așa cum au făcut-o și până acum și de a rămâne un punct de sprijin și de referință pentru 
mediul ong-urilor nemțene!
Urmărim activitatea dumneavoastră și vă admirăm pentru diversitatea, intensitatea și rezultatele palpabile 
ale preocupărilor și eforturilor făcute.
Ați devenit un model de urmat în privința implicării directe și atragerii de parteneri, fie aceștia privați sau 
publici, în proiectele implementate.

Cu deosebită stimă,
MIHAI APOPII, Președinte 
și colectivul Camerei de Comerț și Industrie Neamț

IV. TESTIMONIALE - Colaboratori
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