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Dorim să mulțumim tuturor organizațiilor neguvernamentale care au transmis 

informațiile cuprinse în „Catalogul ONG Neamț 2019”, au manifestat interes şi au 

colaborat la realizarea acestui proiect. 

Acest catalog își dorește să aducă în atenția cetățenilor informații despre ONG-

urile care își desfășoară activitatea preponderent în județul Neamț. 

Organizațiile prezentate în catalog nu sunt singurele ONG-uri active din județul 

Neamț.  

Catalogul va fi distribuit online, cât și printat în puncte cheie din județul Neamț 

(Primării, Consiliul Județean Neamț, Biblioteci), astfel încât activitatea 

dumneavoastră să fie cunoscută de cât mai multe persoane care își doresc să 

apeleze la serviciile dvs. sau să vă sprijine activitatea prin donații, sponsorizări, 

redirecționarea a 2% din impozitul pe venit, achiziționarea produselor realizate în 

cadrul asociației, voluntariat etc. 

Vă invităm să parcurgeți paginile acestui catalog, să vă informați asupra 

activității ONG-urilor prezentate! 

 

Cu drag,  

Echipa CREED 

 

 

Catalogul este realizat în cadrul proiectului Catalog ONG Neamț, inițiat de CREED 

România, finanțat de către Primăria Piatra Neamț prin programul Finanțări 

nerambursabile de la bugetul local al municipiului Piatra-Neamț 2019, domeniul 

Educație Civică. 
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DENUMIRE: ASOCIAȚIA CENTRUL DE 

RESURSE ECONOMICE ȘI EDUCAȚIE PENTRU 

DEZVOLTARE (CREED) 

Adresa: Aleea Tineretului, nr. 7, Piatra Neamț 

Număr telefon: 0744599747 

E-mail: office@creedromania.rp 

Site: www.asociatiacreed.ro/ 

Facebook: C.R.E.E.D. Romania  

https://www.facebook.com/CREEDromania/ 

Domeniu de activitate: Educație și tineret 

 

Misiune: C.R.E.E.D. România are ca misiune 

dezvoltarea durabilă, pe plan social, 

economic şi cultural, cu accent pe educație în 

scopul stimulării responsabilității civice şi 

sociale, a cetățeniei active, a toleranței şi a 

dialogului intercultural sau interetnic, a 

antreprenoriatului şi implicării active în 
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vederea dezvoltării comunităților locale şi a 

societății în întregul ei. 

 

Servicii oferite:  

Consultanță; Training; 

 

Activități și proiecte:  

Pe parcursul celor 10 ani de activitate CREED 

România a elaborat și implementat proiecte 

naționale și internaționale, finanțate prin 

programe precum: 

 Erasmus Plus; 

 Programul Operațional Capital 

Uman; 

 Programul Operațional Capacitate 

Administrativă; 

 Start-up Nation (AIPPIMM); 

 Programul Comerț și Servicii 

(AIPPIMM); 

 Programul de Microindustrializare 

(AIPPIMM); 

 Fondul European de Dezvoltare 

Regională; 

 Tineret în Acțiune; 

 Finanțări private; 

 Finanțări de la bugetul local etc. 

 

CREED este acreditată ca furnizor de fomare 

profesională, este membră a Federației 

VOLUM și desfășoară următoarele tipuri de 

activități: 

 Activități pentru tineri: schimburi de 

tineri internaționale, seminarii și 

traininguri etc. 

 Activități educative pentru copii: 

cursuri TIC, engleză, dezvoltare 

personală etc. 

 Activități de consultanță (fonduri 

structurale și guvernamentale). 
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DENUMIRE: CRUCEA ROȘIE NEAMȚ 

 

Adresa: Str. Bistriței, nr. 55, Piatra Neamț, 

Număr telefon: 0233237524 

E-mail: neamt@crucearosie.ro  

Site: -  

Facebook: Crucea Roșie Neamț 

https://www.facebook.com/crucea.rosie.7 

 

Domeniu de activitate: Social 

Misiune: Crucea Roșie Română asistă 

persoanele vulnerabile în situații de dezastre 

și de criză. Prin programele și activitățile sale 

în beneficiul societății, contribuie la 

prevenirea și alinarea suferinței sub toate 

formele, protejează sănătatea și viață, 

promovează respectul față de demnitatea 

umană, fără nicio discriminare bazată pe 

naționalitate, rasă, sex, religie, vârstă, 

apartenența socială sau politică. 

 

Servicii oferite: Asistența persoanelor aflate 

în dificultate, instruire prim ajutor de bază 

 

Activități și proiecte:  

Proiectul de educație pentru sănătate și prim 

ajutor „Sanitarii pricepuți” 
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DENUMIRE: CENTRUL DE INCUBARE 

CREATIV INOVATIV DE AFACERI (CICIA) 

 

Adresa: Str. Libertății, nr.42, 617390, Roznov, 

jud. Neamț 

Număr telefon: 0721811362 

E-mail: cicia2003@yahoo.com  

Site: http://www.cicia.nt.ro 

Facebook: CICIA 

https://www.facebook.com/cicia.ro/ 

 

Domeniu de activitate: 

Promovarea spiritului antreprenorial în 

rândul persoanelor de vârstă activă (cursuri, 

consultanță și asistență), pregătirea 

planurilor de afaceri, inovare, transfer 

tehnologic, transfer de cunoștințe, audit 

tehnologic); - Aplicarea și respectarea 

politicilor promovate de Uniunea Europeană 

în sectorul egalității de șanse și a dreptului la 
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diferență; - Acțiuni speciale dedicate femeilor 

antreprenor și tinerilor antreprenori; - 

Inovare și incluziune socială, dezvoltarea 

socială/ocuparea forței de muncă/eradicarea 

sărăciei/migrația rurală; - Promovarea 

conceptului de dezvoltare durabilă că 

instrument de gestionare a resurselor locale 

în consonanță cu nevoile umane și pentru 

asigurarea accesului la acestea și a 

generațiilor viitoare; - Cercetări privind 

starea economică a județului Neamț, inclusiv 

zona montană rurală.  

 

Misiune: 

CICIA este o organizație nonprofit, înființată 

în anul 2003 care are că misiune dezvoltarea 

durabilă, pe plan social, economic și cultural, 

cu accent pe educație antreprenorială, în 

scopul stimulării responsabilității civice și 

sociale, a cetățeniei active, toleranței și a 

dialogului intercultural sau interetnic, și 

implicării active în vederea promovării și 

creșterii gradului de absorbție a fondurilor 

europene, precum și identificarea și 

accesarea altor surse de finanțare care pot 

contribui la dezvoltarea comunităților locale 

și a societății în întregul ei. Asociația CICIA 

este membru al Comitetului Local pentru 

Dezvoltarea Parteneriatului Social (CLDPS) - 

județul Neamț din anul 2005 și al Romanian 

Women's Lobby Association (RoWL) din anul 

2017.  

 

 

 

Servicii oferite: 

- Educație în sistem formal și non-formal: 

cursuri, workshop-uri, seminarii și traininguri, 

tabere etc. - Consultanță (scriere CV, 

elaborare planuri de afaceri, consultanță 

fonduri europene, evaluare eligibilitate 

solicitant, elaborare cereri de finanțare, 

management proiect, implementare 

proiecte). - Organizare evenimente: mese 

rotunde, workshop-uri, seminarii etc. - 

Informare: prin site, Newsletter, blog, social 

media. 

 

Activități și proiecte: 

Tipuri de activități desfășurate: - Activități 

pentru tineri: workshop-uri, seminarii și 

traininguri, tabere etc. - Activități educative 

pentru tineri și adulți: cursuri antreprenoriat, 

creativitate, inovare, dezvoltare personală, 

dezvoltare durabilă, voluntariat etc. - 

Activități de consultanță (fonduri naționale și 

internaționale). Pe parcursul celor 16 ani de 

activitate CICIA a elaborat și implementat 

proiecte naționale și internaționale, finanțate 

prin programe precum: Erasmus Plus, 

Europe for citizens, Tineret în Acțiune, 

Camera Deputaților, DJST Neamț, Fondul 

pentru mediu, Programul Operațional Capital 

Uman, Start-up Nation (AIPPIMM), finanțări 

private și finanțări de la bugetul local etc. 

Proiecte implementate sau în curs de 

implementare: 47 naționale/13 internaționale  

Selecție de proiecte: - INTERNSHIP – 

Parteneriat de pregătire a tinerilor absolvenți 

pentru debutul în viață activă, 2012 - CREATIV 
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27 - Dezvoltarea aptitudinilor de creativitate 

în rândul tinerilor liceeni din județul Neamț 

pentru un start bun în viață activă, Program 

Tineret în acțiune 2010 - Panel de experți 

pentru elaborarea Strategiei 2020 pentru 

„Inovarea în servicii” – Institutul Tehnologic 

Danez (1 reprezentant în panel), 2010–2011 - 

FEMINTEGRA - Integrarea profesională, 

socială și personală a femeilor dezavantajate 

prin inserția pe piață muncii, CRAYON - 

CReativity în Action to promote YOung 

eNtrepreneurShip, Erasmus+, ENT-NET- 

Promoting Self-Employment And 

Entrepreneurship Through A Training 

Network, Erasmus+,  - F.A.S.T.E.S.T. - Food & 

Agro-industrial Schools Toward 

Entrepreneurship by Storytelling & digital 

Technology, Erasmus+, - Local Action Groups 

for better EU Communities, Europe for 

citizens, - The BOND - Improvement of 

situation of teenage girls who get pregnant 

and give birth, Erasmus - RURAL LAB-Y-

LABORATORIO DE IDEAS RURALES 

CREATIVAS PARĂ JÓVENES, Erasmus+, 

Job4You- Youth entrepreneurship based on 

good practices, Erasmus+, 2018-2020. 
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DENUMIRE: CLUBUL ECO-TURISTIC DR. GH. 

IACOMI  

 

Adresa: Str. Mihail Sadoveanu, nr. 21, Piatra 

Neamț 

Număr telefon: 0740708704 

E-mail: cetiacomi@gmail.com 

Site: http://www.cetiacomi.ro/ 

Facebook: Cet Dr. Gh Iacomi 

https://www.facebook.com/CET-Dr-Gh-

Iacomi-953631271361580/ 

 

 

Domeniu de activitate: 

Clubul Ecoturistic Dr. Gh. Iacomi este o 

organizație neguvernamentală, cu 

personalitate juridică de drept privat. 

Înființat în 1993, clubul este format în 

prezent din 40 membri cu drepturi depline și 

aproximativ 20 de aspiranți și simpatizanți, 

domeniile în care organizația se implică fiind 

educația civică și non-formală, turismul 

montan, ecologia și dezvoltarea durabilă, 

voluntariatul.  
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Misiune: 

Misiunea organizației este de a contribui la 

dezvoltarea durabilă a regiunii în care trăim 

pe baze ecologice, astfel încât generațiile 

viitoare să se poată bucura de aceleași 

beneficii oferite de natură. Păstrarea 

valorilor actuale înseamnă pentru noi 

ocrotirea patrimoniului natural, conservarea 

biodiversității și dezvoltarea conștiinței 

ecologice a tinerilor, alături de creșterea 

angajamentului acestora în acțiunile de 

protecție, conservare și îmbunătățire a 

mediului înconjurător. Clubul Ecoturistic Dr 

Gh Iacomi, prin membrii și voluntarii săi, 

militează pentru transmiterea respectului 

față de natură și crede în potențialul fiecărei 

persoane de a adopta o atitudine 

protectoare față de aceasta. În munca 

noastră, ne bazăm pe lucrul în echipă și pe 

comunicarea deschisă și împărtășim valori 

fundamentale ca: respectul pentru 

diversitate, spiritul de inițiativă și 

creativitatea, dublate de transparență, 

abordarea noastră fiind constructivă și 

orientată spre soluții. 

 

Servicii oferite: 

- Prezentări, cursuri, ateliere cu tematică 

diversă, cuprinzând noțiuni teoretice. - 

Tabere tematice sau aplicații ale atelierelor, 

cu specific turistic, ecologic, sportiv, cultural 

și de dezvoltare personală. - Livrarea și 

derularea programului The Duke of 

Edinburgh's International Award. În anul 

2015, organizația a fost validată ca Unitate 

Operațională Award oferind astfel tinerilor 

interesați oportunitatea de a accesa și 

parcurge acest program de dezvoltare 

personală, prezent în peste 144 țări. The 

Duke of Edinburgh's International Award 

este liderul programelor de dezvoltare 

personală și se adresează tinerilor cu varsta 

cuprinsă între 14 și 24 de ani , fiind un 

program non-competitiv, voluntar, ce 

necesită un efort susținut și progresiv, 

oferind tinerilor șansa să-și demonstreze 

dezvoltarea și creșterea într-un cadru 

recunoscut la nivel internațional. - 

Consultanță și inițiere în turismul montan, 

prin serviciile Centrului de educație montană 

și ecologică. 

 

Activități și proiecte: 

1. Proiecte de voluntariat în domeniul 

protecției mediului: Un munte curat pentru 

oameni curati, parteneriate cu Parcul 

Național Ceahlău pentru ecologizări și 

montarea de panouri în zonele turistice ale 

Parcului, Programul „Luna Pădurii” - 

parteneriate cu ocoalele silvice pentru 

plantări de puieți, Programul Let’s Do It 

Romania etc 2. Acțiuni de întreținere a 

potecilor, de marcare sau 

remarcare/refacere a traseelor turistice în 

zona montană, promovarea ecoturismului și 

a turismului specializat, a dezvoltarii 

durabile, în școli și licee, prin diapozitive, 

video, afișe, pliante, expoziții etc; 3. Proiecte 

de voluntariat în domeniul social: strângere 

de fonduri, alimente, rechizite, îmbrăcăminte 
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(Fă un copil să zâmbească, O carte te duce 

departe, Mâine poate fi mai bine etc) 4. 

Tabere tematice și aplicații, ateliere de lucru, 

cursuri şi concursuri pentru tineri sau copii, 

cu diverse teme: a. Scriere de proiecte, 

voluntariat; b. Organizarea de drumeții, 

explorări şi expediții, echipament montan, 

camping, orientare, prim ajutor; c. Artistice: 

pictură, desen, fotografie; muzică vocală şi 

instrumentală (chitară), teatru, recitare; d. 

Sportive: alergare montană; ciclism montan; 

orientare turistică; alpinism; speologie. 

Aceste tabere au devenit deja tradiție, 

amintim aici Tabăra Micul Ecologist, Tabăra 

de Creație, Tabăra de voluntariat, Tabăra de 

orientare turistică, Cursul de Noțiuni de Prim 

Ajutor, Atelierul de prezentare echipament 

5. Competiții cu specific montan, dintre care 

amintim Cupa Dr. Gh. Iacomi, eveniment cu 

impact puternic pentru turismul în județul 

Neamț ce atrage sute de iubitori ai muntelui 

din toate colțurile țării 6. Memorialul Iacomi: 

un eveniment anual, prilejuind o întȃlnire 

între veteranii şi juniorii turismului montan 

nemțean şi din țară, în cadrul unei ceremonii, 

urmată de diverse probe specifice: cȃntec, 

pictură-foto-film cu tematică montană, 

cunoaşterea obiectivelor turistice, drumeții 

pe trasee de iarnă etc. 7. Identificarea şi 

marcarea unui traseu de parcurs per pedes 

pe drumuri mai puțin cunoscute, care să 

treacă prin locații semnificative ale județului. 

Un astfel de drum poate fi un prim pas în 

realizarea unui traseu de anvergură, pentru 

cei interesati de mişcare, meditație, 

introspecție, realizat în spiritul unor drumuri 

de pelerinaj recunoscute la nivel mondial, de 

exemplu Camino de Santiago. 8. Ture 

montane deschise, de o zi sau mai multe, 

diurne sau nocturne. Clubul îşi propune să fie 

ghid pentru cei care vor să participe la 

excursiile noastre. 
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DENUMIRE: FUNDAȚIA AUTONOM 

 

Adresa: Str. Fermelor, nr. 4, Piatra Neamț 

Număr telefon: 0233/229616 

E-mail: fundatie@autonom.com 

Site: http://fundatia.autonom.ro 

Facebook: Fundatia Autonom 

https://www.facebook.com/FundatiaAutono

m/ 

 

Domeniu de activitate:  

Educație 

 

Misiune:  

Fundația Autonom promovează excelența și 

contribuie la dezvoltarea educației. 

 

Servicii oferite:  

Mediul educațional 
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Activități și proiecte: 

Povestea Fundației Autonom pornește de la 

o altă poveste frumoasă și de succes, cea a 

companiei Autonom, cea mai mare firmă de 

mobilitate din România. Într-un mediu 

organizațional, care se axează pe evoluție 

continuă și dezvoltare personală, bazându-se 

pe valori bine definite, a apărut, într-un mod 

cât se poate de firesc, Fundația Autonom. 

Menirea acesteia este să promoveze 

excelența și să contribuie la dezvoltarea 

educației. Prin intermediul Fundației, 

angajații Autonom au primit șansa de a 

deveni voluntari și de a contribui la 

dezvoltarea educației în comunitățile din 

care fac parte, adică în aproape toate orașele 

mari din țară. În cei 6 ani de existență, am 

realizat peste 300 de proiecte variate. • Am 

dăruit cărți, contribuind la dezvoltarea și 

diversificarea bibliotecilor școlare; • Am 

dotat laboratoare și cabinete școlare – de 

chimie, biologie, geografie, limba și literatura 

română, istorie; • Am contribuit la înființarea 

unui club de șah, unui atelier de creație 

populară, unui cabinet de jurnalism; • Am 

organizat un concurs de cultură generală 

între liceele din Piatra-Neamț; • Am ținut 

lecții de educație financiară și rutieră; • Am 

organizat excursii și tabere documentare; • 

Am contribuit la realizarea unei sere, în 

cadrul curții unei școli; • Am susținut elevi cu 

rezultate foarte bune la învățătură și elevi 

talentați; • Am sprijinit cluburi de robotică; • 

Am oferit burse; • Am reamenajat curți de 

grădinițe și școli; • Am inițiat și sprijinit 

activități de tip after-school; • Am pătruns 

chiar și în Penitenciarul Codlea, unde am 

„reîmprospătat” rafturile bibliotecii. Pe 

lângă voluntarii din rândul angajaților 

Autonom, prin intermediul Fundației s-au 

dezvoltat alte două echipe frumoase de 

voluntari – unul format din liceeni, la Piatra-

Neamț, și unul format din studenți, la 

Timișoara. Tinerii voluntari au coordonat și s-

au implicat, la rândul lor, în alte proiecte 

educaționale. Tărâmul românesc al educației 

îi oferă Fundației Autonom posibilitatea de a 

crea multe povești frumoase, care produc 

bucurii și împliniri. 
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DENUMIRE: ASOCIAȚIA JUVENALA 

EDUCAȚIONAL 

 

Adresa: Piața Mihail Kogălniceanu 1-3/et. 

1/cam. 6, Piatra Neamț 

Număr telefon: 0725311006 

E-mail: office@juvenala.ro 

Site: www.juvenala.ro 

Facebook: Asociatia Juvenala 

https://www.facebook.com/AsociatiaJuvenA

LA/ 

Domeniu de activitate:  

Educație 

 

Misiune: 

Susținerea și ghidarea tinerilor și grupurilor 

de apartenență pentru identificarea 

propriilor resurse și a potențialului lor maxim 

în scopul dezvoltării multidimensionale a 

individului prin stabilirea unor legături 

sănătoase cu mediul educațional, cultural și 

socio-profesional, prin cunoașterea propriei 
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individualități și utilizarea resurselor 

individuale într-o manieră unică, originală, 

activă într-o societate orientată pe nevoile 

de cunoaștere și dezvoltare personală.  

 

Servicii oferite: 

Informații și imagini ale proiectelor și 

activităților desfășurate le puteți vedea pe 

site-ul www.juvenala.ro  

 

 

Activități și proiecte: 

Proiecte derulate:  

• Educă-mă  

• ÎmpădureALA  

• CrăciunALA  

• Ecologizare la Izvorul muntelui - Vremea 

curățeniei  

• KulturALA  

• Al treilea spațiu al cetățeniei active  

• DrumeteALA  

• Hasmas Maraton 2018  
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DENUMIRE: FUNDAȚIA ÎMPREUNĂ PENTRU 

SOLIDARITATE SOCIALĂ 

 

Adresa: Str. Mihail Sadoveanu, nr. 23, Piatra 

Neamț 

Număr telefon: 0751250508 

E-mail: solidaritate.sociala@gmail.com 

Site: www.solidaritatesociala.ro 

Facebook: Fundația „Împreună pentru 

Solidaritate Socială”  

https://www.facebook.com/solidaritatesocial

a/ 

Domeniu de activitate: 

Social și Cultural-Educativ 

 

Misiune: 

Misiunea fundației noastre este de a 

combate marginalizarea socială prin redarea 

demnității umane, ajutorarea şi încurajarea 

persoanelor defavorizate din comunitate, 

prin solidaritate şi angajament social. Ne 

propunem susținerea comunității locale 

pentru îmbunătățirea calității vieții sociale şi 
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culturale, prin apărarea drepturilor omului şi 

valorilor morale creştine. 

 

Servicii oferite: 

Întreaga activitate a fundației se axează pe 2 

coordonate: activități sociale, (oferirea de 

hrană în cadrul unei cantine sociale, ajutoare 

materiale diverse, îmbunătățirea condițiilor 

de viață și oferirea de noi oportunități pentru 

persoanele dezavantajate sau făcând parte 

din categorii vulnerabile) și cultural – 

educative (organizarea de tabere, grupuri 

artistice, oferirea de consiliere educațională 

și psihologică, organizarea de cursuri de 

formare în diverse domenii practice – 

confecționarea de lumânări decorative, 

patiserie, croitorie, broderie etc.). Prin 

activitățile fundației noastre se urmărește 

slujirea celor mai nobile principii de caritate 

și ajutorare a persoanelor marginalizate, 

aflate în stare de dificultate socială. 

 

Activități și proiecte: 

În anul 2005, Parohia „Sfinții Voievozi” – 

Săvineşti a obținut Centrul Social Polivalent 

intitulat sugestiv „Popasul iubirii milostive”, 

care deserveşte, în parteneriat cu fundația 

nemțeană, zeci de copii proveniți din familii 

defavorizate. Cantina este situată pe strada 

General Buniș, nr. 6 din Săvinești și oferă 

celor mici un spațiu generos pentru a putea 

desfășura mai multe activități. Centrul social-

educativ „Popasul Iubirii Milostive” a găzduit 

de-a lungul anilor diverse activități social-

filantropice, precum și cultural educative. A 

fost primul spațiu unde s-a organizat Tabăra 

de creație „Aripi de Înger”, i-au călcat pragul 

peste 890 de copii beneficiari, pe parcursul 

celor 13 ani, fiecare primind, pe lângă 

donațiile materiale și financiare, un zâmbet, 

o îmbrățișare, un alint în momentele cruciale 

din viața lor. Prin campaniile de ajutor 

umanitar („Dăruiește cu respect”, „Lumina 

lui Hristos luminează tuturor”, „Îngerii 

păzitori”), fundația a venit in sprijinul 

persoanelor de toate vârstele aflate în 

dificultate din comunitate şi nu numai. 

Fundația se implică activ şi constant în 

acțiuni de ajutor financiar (burse private) şi 

sprijin permanent pentru familii nevoiaşe, 

campanii umanitare pentru situații de 

urgență, acțiuni caritative cu anumite ocazii 

(Paşti, Crăciun etc.). Fundația se implică activ 

şi constant în acțiuni de ajutor financiar 

oferite elevilor ce provin din medii 

defavorizate, în vederea continuării studiilor 

şi donații financiare în vederea rezolvării 

unor probleme medicale. Activitatea de 

ajutorare a persoanelor celor mai vulnerabile 

din societate (copii, bătrâni instituționalizați, 

persoane cu dizabilități), îmbunătățirea 

condițiilor de viață și oferirea de noi 

oportunități pentru persoanele 

dezavantajate ale organizației reprezintă o 

ocupație constantă a fundației noastre. 

Fundația Împreună pentru Solidaritate 

Socială a dat startul, în toamna anului 2018, 

unui proiect educațional deosebit, în 

parteneriat cu Ambasada SUA. Este vorba 

despre proiectul ”English Language Program 
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for Youth”, care are drept obiectiv 

îmbunătățirea cunoștințelor de limba 

engleză, precum și mai buna cunoaștere a 

culturii și istoriei Statelor Unite ale Americii 

de către un număr de 40 de copii, elevi ai 

Școlii Gimnaziale „I. Gervescu” Săvinești. 

Beneficiarii proiectului au vârste cuprinse 

între 9 și 15 ani și aparțin categoriilor sociale 

vulnerabile. Cursurile vor avea loc ținând 

cont de două grupe de vârstă, fiecare grup 

participând la 4 ore de cursuri săptămânale 

până la sfârșitul anului școlar, în iunie 2019. În 

cadrul cursului este planificată și o vizită la 

Săvinești a ambasadorului SUA, precum și o 

excursie a copiilor incluși în program la 

București, la sediul Ambasadei. 
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DENUMIRE: FUNDAȚIA W.K.M.S. – „SĂ-I 

AJUTĂM IUBINDU-I” 

 

Adresa: Str. Zambilelor, nr. 28, Piatra Neamț - 

RO 610247 

Număr telefon: 0233/224 645  

E-mail: wkmsromania@gmail.com 

Site: - 

Facebook: Fundatia WKMS – Sa-i ajutam 

iubindu-i 

https://www.facebook.com/Fundatia-WKMS-

Sa-i-ajutam-iubindu-i-292537830791474/ 

 

Domeniu de activitate:  

Umanitar 

 

Misiune: 

Apărarea vieții individului prin crearea unor 

programe în domeniul asistenței sociale 

pentru toate categoriile de persoane 

defavorizate din punct de vedere social. 

 

Servicii oferite: 

- Centrul de plasament de tip familial - 

Casa „Sf. Maria”  
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- Centrul de plasament de tip familial - 

Casa „Sf. Tereza”  

- Cantina socială „Sf. Rafaelo” 

 

Activități și proiecte: 

PROIECT CENTRE DE PLASAMENT DE TIP 

FAMILIAL (Casa „Sf. Tereza” şi Casa „Sf. 

Maria”) SCOP: Proiectul are drept scop 

oferirea de asistență şi îngrijire de tip 

familial, găzduire, educare, socializare, 

suport emoțional permanent pentru copiii şi 

tinerii aflați în dificultate pentru care s-a 

instituit o măsură de protecție specială, 

plasament de tip rezidențial în cadrul 

centrului nostru, până la reabilitarea familiei 

sau integrarea socio-profesională. 

ACTIVITĂȚI: Centrele de plasament de tip 

familial asigură următoarele activități: a. 

găzduire și condiții de locuit pe perioada 

șederii în centru, b. hrană, echipament, bani 

de buzunar, articole de igienă personală, 

educației și altele, conform legislației în 

vigoare, c. servicii psihosociale, educaționale 

și medicale, adecvate vârstei și situației 

personale a beneficiarilor, d. activități de 

joacă, odihnă, recreere, potrivit vârstei 

beneficiarilor, e. activități culturale și 

artistice, sociale potrivite vârstei și 

aptitudinilor beneficiarilor, f. excursii, 

drumeții, tabere. BENEFICIARI: Beneficiarii 

centrelor de plasament de tip familial sunt: a. 

copiii separați, temporar sau definitiv, de 

părinții lor, ca urmare a stabilirii, în condițiile 

legii, a măsurii plasamentului în acest tip de 

serviciu social; b. tinerii peste 18 ani şi care 

beneficiază, în condițiile legii, de protecție 

specială. PROIECT CANTINA SOCIALĂ „SF. 

RAFAELO” SCOP: Proiectul are drept scop 

îmbunătățirea condițiilor de viață pentru 

persoanele defavorizate prin asigurarea unei 

mese calde pe zi până la depăşirea situației 

de criză. ACTIVITĂȚI: a. acordarea mesei de 

prânz 3 zile/săptămână, 9 luni/an, b. 

distribuirea mesei la domiciulul 

beneficiarilor, c. distribuirea de produse 

nepreparate cu ocazia Paştelui, Crăciunului şi 

Anului Nou, d. ocazional, acordarea de 

donații în haine şi alimente. BENEFICIARI: 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate de 

Cantina socială „Sf. Rafaelo” sunt persoane 

care nu pot beneficia de serviciile altor 

cantine sociale: a. persoane la vârsta a III-a, 

b. persoane cu boli incurabile sau cu diverse 

încadrări în handicap, care nu se pot deplasa 

din casă. 
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DENUMIRE: ASOCIAȚIA UMANITARĂ 

„CODRIN – OCROTIȚI COPIII CE VOR 

RĂMÂNE COPII” 

 

Adresa: Str. Verii, nr. 73, Piatra Neamț 

Număr telefon: 0733110928 

E-mail: sofronmonica@yahoo.com 

Site: -  

Facebook:  ASOCIATIA UMANITARA 

"CODRIN - OCROTITI COPIII CE VOR RAMANE 

DOAR COPII" 

https://www.facebook.com/Asociatia-

Umanitara-Codrin-Ocrotiti-copiii-ce-vor-

ramane-doar-copii-352692731570283/ 

 

Domeniu de activitate:  

Medical și social 

 

Misiune: 

Asociatia noastra a fost infiintata din dorinta 

de a gasi solutii pentru a spijini in special 

familiile ce au copii cu probleme speciale - 
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medicale sau sociale. Deoarece eu am avut 

baiatul dtimp de 16 ani cu probleme grave de 

sanatate inca de la nastere, si am simtit 

personal in acesti ani, cat de greu este sa 

poti gasi intelegere, ajutor si sprijin in lupta 

continua cu boala, dar mai ales cu 

problemele financiare, legislative si 

birocratice de a duce o viata cat de cat 

suportabila, m-am hotarat sa-mi dedic timpul 

si actiunile in sprijinirea familiilor in aceeasi 

situatie, dorinta mea fiind ca prin serviciile si 

programele create si oferite in mod 

individual, sa imbunatatim calitatea vietii 

copiilor cu diverse dizabilitati precum si a 

familiilor acestora, oferindu-le o mangaiere, 

un sprijin material sau financiar, ingrijire 

specializata, ingrijiri la domiciliu etc.  

 

Servicii oferite:  

Domenii de activitate: • Asistență socială şi 

social – medicală; • Asistență şi dezvoltare 

comunitară; • Asistență medicală. Asociația 

Umanitară ,,CODRIN” are următoarele 

obiective: - recuperarea copiilor cu diferite 

afecțiuni prin intermediul kinetoterapiei, 

masajului, gimnasticii, activităților fizice; - 

îmbunătățirea calități vieții copiilor grav 

bolnavi din județul Neamț; - îngrijirea prin 

consultații de medicină generală (la domiciliu 

sau la cabinet); - tratamente calificate la 

domiciliu, executate de către cadre medicale 

specializate; - asistență socială la domiciliu 

pentru a identifica persoanele care au nevoie 

de sprijin; - ajutor menajer la domiciliu a 

persoanelor vârstnice: curățenie, igienă 

corporală, cumpărături, activități culinare, 

etc.; - înființarea unui centru de apel, pentru 

pacienții din Municipiul Piatra Neamț şi din 

comunele din județ, - deschiderea drumului 

în dezvoltarea serviciilor specializate pentru 

bolnavi aflați în stadii avansate a unor boli 

incurabile şi pentru familiile acestora; - 

crearea de centre de îngrijire a bolnavilor (în 

special copii), la domiciliu; - crearea de centre 

sau aşezăminte pentru copii; - organizarea şi 

coordonarea unui program de formare, 

educare şi instruire de asistente medicale şi 

alte categorii de personal pentru 

specializarea în acest domeniu; - cursuri de 

pregătire dedicat viitorilor îngrijitori la 

domiciliu. 

 

Activități și proiecte: 

Deși suntem abia la început de drum, am 

reușit să întreprindem câteva acțiuni: - am 

deschis conturi umanitare pentru 18 copii 

care sunt cu probleme grave de sănătate, cu 

ajutorul cărora familiile pot colecteze prin 

intermediul prevederilor Codului fiscal, 

respectiv prin formularele 230 - pentru 

redirecționarea a 2% din impozitul anual, 

fonduri necesare tratamentelor, operațiilor, 

recuperării zilnice și procurării de 

medicamente, - am organizat campanii de 

colectare bunuri: cărucioare cu rotile, 

îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, cărți, 

calculatoare, rechizite pentru a aduce un mic 

ajutor familiilor copiilor mai puțin avantajați 

de soartă, - am căutat și obținut resurse 

financiare pentru a reuși achiziționarea de: 
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medicamente, suplimente nutritive, 

alimente, dulciuri, articole de igienă: scutece 

unică folosință, aleze, șervețele umede, 

hârtie igienică, detergent, șampon, săpun, 

pastă dinți, periuțe etc, care au fost 

distribuite familiilor cu copii cu probleme 

speciale din comunele : Români, Izvoare, 

Bahna, Boghicea, Făurei și Săbăoani, reușind 

astfel că în 2012- 2013- 2014 să ajutăm sute de 

familii, - am încheiat un parteneriat cu 

Direcția de Sănătate Neamț, în vederea 

susținerii și sprijinirii acțiunilor noastre, 

sprijinindu-ne în primul rând cu punerea la 

dispoziție a unei mașini cu care am fost în 

comunele din județ unde am distribuit 

pachetele cu bunurile colectate prin 

campanile de mobilizare ale colegilor, 

rudelor cunoștințelor, precum și a celor 

achiziționate prin atragerea de sponsorizări. - 

am încheiat Protocoale de colaborare cu 

asistenții medicali comunitari din comunele: 

Români, Izvoare, Bahna, Boghicea, Făurei și 

Săbăoani pentru a ne sprijini în identificarea 

familiilor cu copii cu probleme speciale și a 

nevoilor acestora. 
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DENUMIRE: ASOCIAȚIA „NĂSCUTĂ ÎNGER” PIATRA-NEAMȚ 

 

Adresa: Str. Mărăței, nr. 36, Piatra-Neamț 

Număr telefon: 0770405849 

E-mail: asociatianascutainger@yahoo.com 

Site: http://nascutainger.blogspot.com/ 

Facebook: Asociatia Nascuta Inger Piatra 

Neamt  

https://www.facebook.com/Asociatia-

Nascuta-Inger-Piatra-Neamt-

732767550198533/ 

Domeniu de activitate:  

Asistență socială 

 

Misiune: 

Asociația „Născuta Înger” este alături de cei 

aflați în nevoi: de persoane din medii 

defavorizate, de bătrâni fără venituri, de 

copii abuzați, abandonați și care și-au pierdut 

părinții, de părinți care și-au pierdut copiii. 
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Servicii oferite: 

Oferirea de sprijin financiar și material 

constând în alimente, medicamente, 

îmbrăcăminte, mobilier, electrocasnice și 

lemne de foc, facilitarea accesului la servicii 

medicale, inclusiv consiliere psihologica de 

specialitate, crearea de locuințe destinate 

utilizării atât pe perioadă determinată, cât și 

nedeterminată, acordarea de burse de studiu 

studenților, facilitarea participării la 

evenimente culturale, organizarea de cursuri 

de educație pentru sănătate și dezvoltare 

personală pentru copiilor și părinți și de 

consiliere profesională și planning familial; 

 

Activități și proiecte: 

Deoarece activitatea Asociației „Născută 

Înger” este preponderent filantropică, iar 

numărul persoanelor beneficiare este foarte 

mare și în continuă creștere, voluntarii, în 

afară de aportul personal, gestionează 

donațiile primite de la firme și persoane 

fizice, promovează în mediul on-line cazurile 

cu scopul de a atrage în permanență 

donatori și, de asemenea, organizează 

evenimente caritabile și activități educative 

în parteneriat cu alte asociații și diferite 

instituții din județ, dar nu numai. Dintre 

activitățile cu caracter permanent dorim să 

menționăm oferirea lunară de alimente, 

lapte praf, scutece de unică folosință și 

medicamente și, la nevoie, de rechizite. 

Pentru cazurile nou preluate este nevoie de 

cele mai multe ori să fie achitate cheltuielile 

restante acumulate la plata întreținerii și a 

utilităților. Dintre activitățile caritabile 

organizate dorim să amintim cele două ediții, 

din 2017 și din 2018, ale spectacolului caritabil 

,,Împreună salvăm o viață”, inițiat și 

organizat de Asociația ,,Născută Înger” în 

cadrul Festivalului „Ella Suciu”. În cadrul 

spectacolului, organizat în parteneriat cu 

Asociația Umanitară Codrin și Asociația 

„Culiță Tărâță” din Piatra-Neamț și susținut 

de Primăria Municipiului Piatra-Neamț, de 

Consiliul Județean Neamț, dar și de firma 

Dolinex, au concertat mai multe trupe, 

ansambluri folclorice și elevi ai claselor de 

muzică din diferite școli de artă. La finalul 

anului 2018 grup de elevi „Friends Forever” 

de la Liceului de Arte Victor Brauner, 

voluntari ai Asociației, coordonați de 

doamna profesor Cristina Ioana Ciobanu, au 

susținut concertul de colinde intitulat „Sub 

aripi de îngeri”, la care au participat și copii 

din Centrul Social Împreună din Piatra-

Neamț, pentru a se bucura și ei de spiritul 

sărbătorilor. La final, toți copiii au primit 

daruri, evenimentul arătând că voluntariatul 

unește oamenii și prin muzică, dar și prin 

fapte bune. Una dintre realizările majore ala 

Asociației este casa de tip familial din Dochia, 

obținută în mod gratuit de la o voluntară 

plină de dăruire, în care au fost cazate două 

mame cu patru copii, dintre care unul în 

scaun cu rotile, suferind de tetrapareză 

spastică, care locuiau într-o casă părăsită, 

dormind pe ciment. O altă mare realizare 

este proiectul „Inimi pentru Inimioare”, în 

cadrul căruia 10 copii cu afecțiuni cardiace au 
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fost investigați de un specialist din Tîrgu-

Mureș, doi dintre ei fiind suspuși și unor 

intervenții chirurgicale. În cadrul proiectului 

de voluntariat ,,Foișorul cu Idei”, desfășurat 

începând din vara anului 2018 în foișorul din 

parcul central din Piatra-Neamț, pus la 

dispoziția Asociației de către Primăria Piatra-

Neamț, s-au organizat de către voluntarii 

Asociației împreună cu elevi voluntari de la 

diferite licee din oraș și profesorii 

coordonatori ateliere de dezvoltare artistică 

și creativă cu copii, urmărindu-se sistematic 

dezvoltarea la aceștia a abilităților de bază 

precum: inteligența emoțională, partea 

artistică și creativitatea. Produsele realizate 

în cadrul atelierelor, dar și produse realizate 

sau create de elevii voluntari, au fost 

vândute la sfârșitul fiecărei săptămâni, din 

banii obținuți achiziționându-se lemne și 

alimente pentru copii fără posibilități 

financiare. Un alt proiect de suflet, „O masă 

caldă pentru oamenii străzii”, început la data 

de 28 noiembrie 2018 și finalizat la începutul 

lunii martie 2019 a adus împreună oameni 

frumoși, cu suflet mare, care au oferit zilnic o 

masă caldă celor aproximativ 40 de persoane 

din adăpostul din Speranța. Generozitatea și 

bucuria dăruirii au făcut ca fiecare ceas 

petrecut în compania acestor oameni să fie o 

lecție despre viață, despre iubire, despre a 

nu judeca, ci doar a empatiza. De altfel, 

acesta este și motto-ul Asociație, după care 

„voluntarii îngerilor” își ghidează întreaga 

activitate: „Ajută cât poți, fără să judeci.” 
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DENUMIRE: ANFAR D.S. 

 

Adresa: Str. Ep. Melchisedec Ștefănescu, nr. 

25, Loc. Gârcina, Jud. Neamț 

Număr telefon: 0745569341 

E-mail: anfar_ds@yahoo.com 

Site:  www.euteindrum.ro 

Facebook: ANFAR D.S. 

https://www.facebook.com/anfar.d.s/ 

 

Domeniu de activitate:  

Educație, social, tineret, cultură 

 

Misiune: 

Organizația urmăreşte îmbunătățirea 

situației acestor categorii de persoane, în 

mod special în domeniile educației, instruirii 

şi integrării/reintegrării socio-profesionale. 

De asemenea, organizația şi-a propus să 

contribuie la creşterea capacității de 



29 | C A T A L O G  O N G  N E A M Ț  

 

integrare/reintegrare pe piață muncii a 

persoanelor aflate în dificultate, menținerea 

pe piață muncii a tuturor categoriilor de 

persoane, precum şi să faciliteze schimbul de 

competențe, experiențe şi idei, între 

grupurile care lucrează la promovarea 

ocupării active şi la dezvoltarea mediului 

socio-economic local şi regional. 

 

Servicii oferite: 

Organizarea, sprijinirea şi desfăşurarea de 

activități sociale, culturale, sportive şi 

religioase pentru persoanele beneficiare ale 

activității Asociației; Promovarea ideii de 

implicare, responsabilitate şi voluntariat în 

comunitate, susținerea ideii de solidaritate 

umană şi ajutorare a persoanelor aflate în 

dificultate, sărace şi defavorizate, cu 

colectare de fonduri şi donații; Organizarea 

de programe de asistență socio-educativă şi 

de reintegrare; Promovarea competivității şi 

adaptabilității forței de muncă; Servicii de 

mediere a muncii şi consiliere în carieră; 

Promovarea educației non formale - 

programe de training şi instruire vocațională; 

Desfăşurarea de activități de informare şi 

consiliere profesională, consultanță, 

orientare şi formare profesională; Derularea 

de activități umanitare şi economice pentru 

ajutorarea persoanelor sărace ai 

defavorizate, pentru combaterea violenței în 

familie; Acordarea de suport şi sprijin 

persoanelor cu dizabilități, a copiilor cu 

dizabilități în vederea integrării lor în 

societate; Organizarea de seminarii, reuniuni, 

manifestări culturale, excursii, concursuri, 

programe de formare, schimburi de 

experiență în domeniile social, medical, 

antreprenorial, de ocupare, cu participare 

internă şi internațională; Acțiuni pentru 

sprijinirea persoanelor cu handicap de orice 

fel; ajutorarea persoanelor defavorizate, a 

celor cu risc social ridicat, a persoanelor 

vârstnice; Promovarea incluziunii sociale la 

nivelul grupurilor vulnerabile; Promovarea 

ideii de cunoaştere şi respectare a 

drepturilor omului, apărarea şi susținerea 

respectării drepturilor şi libertăților omului, 

promovarea şi apărarea drepturilor copilului. 

 

Activități și proiecte: 

Din anul 2016 ne-am implicat în proiecte 

educaționale și proiecte sociale cu finanțări 

din fonduri proprii, de la Primaăia Piatra 

Neamț și de la sponsori. Astfel a luat naștere 

proiectul educațional „Sprijinim 

performanță”, care a avut că principal scop 

susținerea elevilor cu rezultate bune la 

învățătură, dar cu situație materială precară, 

pentru continuarea studiilor și proiectul 

„Liceenii te informează” care a contribuit la 

orientarea școlară a elevilor din clasele a VIll-

a. Am continuat cu proiectele adresate 

copiilor cu cerințe educaționale speciale: 

„Creație și inovație pentru creșterea calității 

vieții copiilor cu cerințe educative speciale” 

și proiectul „Sănătate prin terapie și 

dezvoltare personală pentru copiii cu CES”, 

ambele finanțate din fonduri de la Primăria 

Piatră Neamț și având că sponsori Volta 
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Grup, Dinamic 92 Distribution, Vinca, IPS, 

ACO și Infotec. Am finalizat cel de-al treilea 

proiect adresat copiilor cu cerințe 

educaționale speciale, proiect numit „Emoție 

și artă în lucrul cu copiii cu CES”, în cadrul 

acestui proiect am facilitat activități de 

terapie prin artă și terapie prin joc pentru 

copiii cu dificultăți de învățare, tulburări 

emoționale și de comunicare, iar copiii din 

Centrul pentru Educație Incluzivă Al. Roșca 

au participat la 2 spectacole de teatru oferite 

de Compania Pelerin. Nu încheiem aici, ci în 

2019 continuăm seria proiectelor 

educaționale, terapeutice și culturale pentru 

comunitatea noastră. În perioada următoare 

pregătim prima ediție a festivalului de teatru, 

carte și film pentru copii, „ION CREANGĂ”, în 

colaborarea cu Teatrul Pelerin, dar și o serie 

de alte proiecte dedicate copiilor și 

părinților. 
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DENUMIRE: ASOCIAȚIA ALEXIANA 

 

Adresa: Sediu social: Str. Ozana, nr. 2, bl. M1, 

ap. 11, Piatra Neamț;  Sediu de lucru: Aleea 

Viforului, nr. 14, bl. D1, et. III, palier stânga, 

Piatra Neamț 

Număr telefon: 0741546605 

E-mail: asociatiaalexiana@yahoo.com 

Site: www.caspa.ro 

Facebook: - 

 

Domeniu de activitate:  

Sănătate – Social (HIV/SIDA) 

 

Misiune: 

Promovarea și apararea drepturilor 

persoanelor seropozitive sau bolnave de 

SIDA- copii, tineri și adulți, precum și 

îmbunătățirea calității vieții acestora.  

 

 

 



32 | C A T A L O G  O N G  N E A M Ț  

 

Servicii oferite: 

Asistență și suport pentru persoanele care 

trăiesc cu HIV/SIDA în județul Neamț și a 

familiilor acestora. 

 

Activități și proiecte: 

Activități de baza/curente: - promovare și 

apărare de drepturi, - monitorizarea atentă a 

asigurării tratamentului antiretroviral și 

intervenții până la cel mai înalt nivel în situații 

de criză, - monitorizarea atentă a asigurării 

seviciilor medicale, cu precădere cele 

stomatologice, chirurgicale și ginecologice și 

intervenții până la cel mai înalt nivel în situații 

de criză, - monitorizarea atentă a respectării 

drepturilor la o protecție socială adecvată și 

intervenții atunci când acestea sunt 

încălcate, - informare cu privire la drepturi și 

obligații, - consiliere socială, psihologică, 

juridică, - orientare profesională, sprijin în 

găsirea unui loc de muncă, - sprijin în 

întocmirea dosarelor pentru 

evaluare/reevaluare, încadrare/reincadrare în 

grad de handicap, indemnizație de hrană, 

indemnizație pentru creșterea copilului, 

pensie de invaliditate și alte drepturi, - sprijin 

în dobândirea de deprinderi de viață 

independența, - terapie ocupațională, - 

grupuri de suport reciproc tineri, - grupuri de 

suport reciproc tinere mame seropozitive, - 

grupuri de suport reciproc familii, - activități 

de socializare și petrecere a timpului liber, - 

excursii și schimburi de experiență cu alte 

asociații de pacienți, - suport emoțional, 

material și financiar acolo unde este cazul. 

Proiecte: Asociația „ALEXIANA” are un bogat 

portofoliu, care se apropie de 30 de proiecte 

derulate în cei 17 ani de activitate, din care 

cele mai multe au fost în parteneriat cu 

Federația UNOPA. În ultimii ani am reușit pe 

forțe proprii să câștigăm și să implementăm 

un număr de 8 proiecte foarte importante 

pentru beneficiarii noștri, acestea sunt: - 

„Conferință Asociația ALEXIANA ─ 10 ani de 

lupta cu HIV/SIDA” (2012); - „Pregătindu-ne 

pentru viață. Tinerii seropozitivi acceptă 

provocarea” (2012); - „Clubul Tinerilor 

Seropozitivi-HIV” (2013); - „Clubul Tinerilor 

Seropozitivi-HIV” (2014); - „Centru de 

integrare și Terapie ocupațională” (2015); - 

„Centrul de asistență și suport pentru 

persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA în 

județul Neamț” (2016); - „Altfel de viață” 

(2017); - „Familia Pozithivă - Dincolo de 

boală” (2018). Toate proiectele enumerate s-

au derulat pe perioade de câte cinci sau șase 

luni cu activități care s-au desfășurat 

săptămânal și au constat în: grupuri de 

suport, consiliere psihologică, terapie 

ocupațională, socializare și petrecerea 

timpului liber, excursii, schimburi de 

experiență și alte activități care contribuie la 

creșterea calității vieții beneficiarilor noștri. 

În toate aceste proiecte am căutat să 

asigurăm pentru toți beneficiarii serviciile 

unui psiholog, pe care le-am considerat 

indispensabile. 
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DENUMIRE: ASOCIAȚIA ERA 

 

Adresa: Str. Priveghetorii, nr.5, Piatra Neamț 

Număr telefon: 0758642745 

E-mail: era.gallery@yahoo.com 

Site: www.proiecte-era.ro 

Facebook: Ascociatia ERA 

https://www.facebook.com/Asocia%C8%9Bia-

ERA-575676029237465/ 

 

Domeniu de activitate:  

Domeniul artistic 

Misiune:  

Promovarea tinerilor artiști  

 

Servicii oferite: 

Organizarea de vernisaje expoziții, de 

promovare tineri artiști în Galeria ERA, 

cursuri de pictură pentru tineri și elevi. 

 

Activități și proiecte: 

Proiecte și activități Asociația ERA: Era 

brazilor de Crăciun, vernisaj cu participanți 

din diverse domenii de activitate (artiști, 
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ingineri, profesori, bilogi, economiști, elevi, 

designeri, make-up artiști, bucătari, 

farmaciști, juriști, meșteri populari sau 

organizatori de evenimente și decorațiuni 

interioare), au prezentat publicului viziuni 

neconvenționale și originale asupra bradului 

de Crăciun cu participarea unui număr de 25 

expozanți/peste 100 vizitatori. Promovarea 

culturii nemțene prin arta tradițională- 

proiect finanțat prin Consiliul Judetean 

Neamț prin componenta „Cultură, religie, 

învățământ”, în cadrul apelului de proiecte 

lansat pentru anul 2015. În cadrul acestui 

proiect s-au organizat cursuri de pictura 

religioasă și decorativă pentru peste 30 de 

tineri, pe parcursul a 20 zile. Lucrările 

rezultate au fost expuse și premiate la 

Galeria Era. Cursurile au fost găzduite de 

către partenerul nostru, 30 expozanți/58 

participanți la vernisaj/peste 500 vizitatori și 

turiști aflați în tranzit. Istopia. Expoziția 

personală a artistului plastic Ciprian Istrate, 

președintele Asociației Era a fost prezenta 

pe simezele ArtCafe Westgate, din cadrul 

Westgate Bussines District București. 

Parteneriatul strategic: Entrepreneurship for 

Rural Areas and Social Entrepreneurship a 

avut ca scop crearea unui manual ce va 

conține activitati practice de învațare, 

exemple de bune practici, studii de caz si 

cunostinte strict necesare pentru inceperea 

unei afaceri intr-una din cele 7 țări partenere. 

S-a pus acentul pe ideile de antreprenoriat 

rural și social bazat pe cooperarea 

transfrontalieră . Proiectul este inovativ 

deoarece va utiliza metode de educație 

nonformală pentru crearea de know-how şi 

stimularea creativității combinate cu 

metodele clasice de învățare teoretică și 

practică. S-a creat un laborator virtual de 

educație antreprenorială accesibil prin 

internet oricărui tânăr interesat de 

deschiderea unei afaceri. Se va crea un Ghid 

„pas-cu-pas” pentru tinerii antreprenori și un 

laborator virtual de antreprenoriat 

transfrontalier accesibile gratuit prin 

internet. S-a promovat cultura 

antreprenorială, se va încuraja creativitatea, 

inovația elevilor, angajaților, tinerilor şi a 

persoanelor adulte participante la educație 

prin organizarea de workshopuri, sărbători, 

expoziții, şi comunități virtuale dedicate 

prezentării ideior creative ale tinerilor şi 

culegerii de bune practici si studii de caz ale 

unor afaceri de succes aplicabile în zonele 

rurale şi antreprenoriatului social. 
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DENUMIRE: ASOCIAȚIA UNIUNEA 

ARTISTILOR PLASTICI - FILIALA NEAMȚ 

 

Adresa: Piața Ștefan cel Mare, nr. 15, Piatra 

Neamț 

Număr telefon: 0745158960 

E-mail: stefanpotop@yahoo.com 

Site: www.uapneamt.ro 

Facebook: Uniunea Artiștilor Plastici din 

România - Filiala Neamț 

https://www.facebook.com/uapneamt/ 

Domeniu de activitate:  

Cultură 

 

Misiune: 

Asociația Uniunea Artiştilor Plastici din 

România – Filiala Neamț, după cum este 

stipulat în statut are scopul de a reprezenta 

interesele profesionale şi sociale ale 

membrilor săi, persoane fizice şi juridice. 

Dorința noastră este de a realiza evenimente 

spectacol de importanță culturală pentru 
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zona Neamțului ca reper de creație şi 

dinamică, precum şi de a pune în relație 

mişcarea plastică nemțeană cu valori certe 

ale plasticii românești, crearea unui dialog 

între artişti şi publicul care se poate 

familiariza astfel cu procesul de crație. 

Uniunea Artiştilor Plastici trebuie receptată 

ca o breaslă, un sindicat al artiştilor ce 

trebuie să găsească mai departe soluțiile, 

metodele prin care să apere, să ajute artiştii 

şi în momentul de față, moment ce 

minimalizează arta şi marginalizează artiştii. 

Asociația Uniunea Artiştilor Plastici din 

România – Filiala Neamț îşi are un loc bine 

definit în viața culturală a județului Neamț.  

 

Servicii oferite: 

U.A.P.R. acționează prin forme şi modalități 

specifice pentru a face cunoscute interesele 

profesionale şi sociale ale membrilor săi, 

precum şi pentru promovarea şi protecția 

artelor plastice, având următoarele atribuții: 

Să organizeze singură sau în colaborare, 

expoziții, saloane şi galerii de artă, precum şi 

activități specifice pentru a promova şi a face 

cunoscute în țară şi în străinătate lucrările de 

artă plastică ale membrilor săi. Să editeze 

publicații de specialitate şi informare în 

domeniul artelor plastice. Să depună 

diligențele şi să acționeze în limitele 

financiare proprii pentru marirea bazei 

materiale. Să elaboreze şi să participe la 

realizarea unor proiecte de interes public, pe 

bază de contracte, convenții şi acțiuni 

comune: expoziții, intervenții artistice în 

sistemul urbanistic, concursuri pentru 

executarea de monumente şi alte activități 

asemenea. Să sprijine activitatea şi acțiunile 

de debut ale tinerilor absolvenți ai 

instituțiilor de învățământ superior de artă. 

Să sprijine material, administrativ şi juridic pe 

membrii săi în satisfacerea intereselor lor 

profesionale, angajate prin UAPR şi nevoilor 

sociale născute din calitatea de membru 

U.A.P.R., conform legilor în vigoare şi a 

regulamentelor elaborate de U.A.P.R. Filiala 

Neamț a U.A.P.R. se constituie dintr-un 

număr de 40 artişti profesionişti care se 

străduiesc să ofere societății civile servicii 

culturale profesioniste.  

 

Activități și proiecte: 

Obiectul de activitate este nu producția de 

bunuri de consum, ci a bunurilor de progres 

cultural-spiritual concretizată prin opera de 

artă. Din ciclul de proiecte culturale propuse 

şi realizate de Asociația Uniunea Artiştilor 

Plastici din România – Filiala Neamț trebuie 

menționate :Tabăra națională de arte 

plastice „Nicolae Tonitza” (proiect realizat 

pe parcursul a zece ediții în stațiunea Durău), 

Tabăra județeană de arte plastice (proiect 

deschis artiştilor locali care îşi propune 

stimularea creației plastice pentru membrii 

filialei Neamț a U.A.P.R.) şi Bienala națională 

de arte plastice „Lascăr Vorel” (una dintre 

cele mai prestigioase manifestări ale genului, 

care pe parcursul edițiilor precedente a 

reușit să aducă la Piatra Neamț un spectacol 

artistic complex cuprinzând toate genurile 
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artei plastice şi beneficiind de participarea 

majorității artiştilor români de notorietate. 

Consiliul director este format din trei 

personalități artistice cu competențe 

profesionale deosebite în sfera lor de 

activitate. Echipa formată din Potop Ştefan - 

preşedinte, Tudorache Lucian - 

vicepreşedinte şi Bostan Dumitru - secretar, 

conduce această filială de 9 ani şi în acest 

timp a scris şi manageriat numeroase 

proiecte cum ar fi: Bienala de artă plastică 

„Lascăr Vorel” – ediția a VI-a 2007; Tabăra 

județeană de arte plastice „Victor Brauner” 

ediția I , Văratec 2007; Tabăra județeană de 

arte plastice „Victor Brauner” ediția a II-a, 

Oglinzi 2010; Tabăra județeană de arte 

plastice „Victor Brauner” ediția a III-a, Tazlău 

2014, ediția a IV-a Tazlău 2015, ediția a V-a 

Tazlău 2016, editia a VI-a Alexandru cel Bun 

2017. Aceste proiecte au fost finanțate de 

către Consiliul Județean Neamț cu sume 

cuprinse între 20.000 şi 30.000 ron. Cu 

sprijinul Consiliului Local şi al Primăriei Piatra 

Neamț am realizat 11 ediții ale proiectului 

expozițional „Oraşul Artiştilor” dedicat 

Zilelor Oraşului, precum şi 3 ample expoziții: 

Galeria „Apollo” Bucureşti - 2007, Galeria 

„Artimundo” Bruxelles – 2007 şi Institutul 

Cultural Român Veneția - 2008. Aceste 

proiecte au avut finanțări cuprinse între 

5.000 şi 30.000 ron. În anul 2010 am 

contractat şi derulat un program pentru 

ateliere GRUNDTVIG, programul de învățare 

pe tot parcursul vieții, cu ANPCDEFP, în 

valoare de 15.000 euro. În 2016, 2017 și 2018 

am organizat Simpozionul Național de arte 

plastice Tazlău - izvor de insirație, proiect 

sprijinit financiar de Consiliul Local Tazlău cu 

sume de 30.000, 25.000, respectiv 25.000 

ron. S-au putut realiza astfel de lucruri mai 

ales când s-au întâlnit valoarea artiştilor cu 

receptivitatea autorităților. 
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DENUMIRE: ASOCIAȚIA MUȘATINII 

 

Adresa: Str. Libertății, bl.1, ap.12, 611015-

Roman 

Număr telefon: 0742180259 

E-mail: asociatiamusatinii@yahoo.ro 

Site: www.musatinii.wordpress.com 

Facebook: Asociatia Musatinii Roman 

https://www.facebook.com/AsociatiaMusati

niiRoman/ 

 

Domeniu de activitate:  

Tineret, dezvoltarea comunității locale 

 

Misiune:  

Misiunea noastră este de a contribui la 

dezvoltarea comunității locale prin acțiuni 

coordonate de tineri, dar care angrenează 

toate categoriile de vârstă. 

 

Servicii oferite:  

Voluntariat în comunitate 
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Activități și proiecte:  

Dintre activitățile care se desfășoară în 

cadrul asociației se enumeră: - tabere 

arheologice (Slava Rusă, jud. Tulcea; Nifon, 

jud. Neamț); - programul de dezvoltare 

personală pentru tineri Duke of Edinburgh 

International Award - consiliere și voluntariat 

în centrele de tip after-school din Roman (din 

cadrul Centrelor de zi „Episcop Melchisedec 

Ştefănescu”,  Școala gimnazială „Calistrat 

Hogaș”, Asociația „Iubire și Speranță”, 

Fundația „Pacea”); - acțiuni de promovarea 

mișcării și a unui stil de viață sănătos 

(organizarea la nivelul municipiului Roman a 

3 ediții ale proiectului „Bucurie în mișcare”, 

„Mușatinii vs. restul lumii”, „Mens sana in 

corpore sano”, AIKIDO); - concursuri 

interdisciplinare („Web-Historia”); 

conferințe despre drepturile civile (Scott 

Fenwick, University of Illinois, Chicago); - 

campanii de strângere de cărți („Trimite o 

carte peste Prut”); - baluri („Balul 

Muşatinilor”); - „Serate Mușatine” (întâlniri 

sau conferințe cu diverși invitați – 

personalități locale sau naționale) - acțiuni 

ecologice („Ora Pământului”, ”Let‟s do it, 

Romania!”, „Locul deşeurilor nu este în casă: 

trimite-le la plimbare!”, „Laboratorul verde al 

Reciclării”, „Romanul Verde”, „Invitație la 

reciclat”, „Spune NU plasticului și 

aluminiului”); - participări la campanii 

naționale dedicate voluntariatului 

(Săptămâna Națională a Voluntariatului); - 

campanii antifumat („Alege viața!”); - acțiuni 

dedicate bătrânilor (Centrul rezidențial 

Gherăiești, Neamț, azilul de bătrâni de la 

Butea, județul Iași.); - participări la gale ale 

voluntarilor („Gala Națională a 

Voluntariatului”, „Gala voluntarilor 

romașcani”, „Gala Voluntariatului 

Nemțean”); - acțiuni de prevenire a 

accidentelor rutiere, violenței domestic, 

criminalității ș.a. („Săptămâna prevenirii 

criminalității”, „Strada nu e play-station!”); - 

miniconcerte de muzică în aer liber pentru 

promovarea tinerilor talentați şi a muzicii de 

calitate; - tabere dedicate voluntariatului 

(„Pe drumuri de munte”, ”Work&Fun” cu 

membrii Asociației Prisme din Rennes, 

Franța); - expoziții de fotografii cu tematică 

civică („Romanul printre pixeli”, „Romanul, 

o cetate uitată”); - flashmob-uri ș.a. 
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DENUMIRE: ASOCIAȚIA YOUTH FOR NEAMȚ 

 

Adresa: Sat Petru Vodă, comuna Poiana 

Teiului, județul Neamț 

Număr telefon: 0737375757 

E-mail: youth.for.neamt@gmail.com 

Site: -  

Facebook: YouthForNeamt 

 

Domeniu de activitate: 

1. Tineret.  

2. Educație.  

3. Protecția mediului și a animalelor.  

4. Social.  

5. Activități din domeniul turism și agrement.  

6. Activități de lobby și advocacy. 

 

Misiune: 

Misiunea asociației este reprezentată de 

dezvoltarea județului Neamț pe plan social, 

civic, educațional și economic prin activități 

adresate comunității nemțene. 
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Servicii oferite: 

Servicii de training în domenii precum 

comunicare, leadership, dezvoltare 

personală dedicate tinerilor. Servicii de 

animație socio-educațională dedicate 

copiilor. 

 

Activități și proiecte: 

Proiectul HAM Piatra Neamț - găsirea unor 

familii pentru câinii și pisicile abandonate, 

informarea și sensibilizarea cât mai multor 

persoane cu privire la abandonul și situația 

animalelor de pe străzi. Ateliere de creație 

pentru copiii din cartierul Speranța - 

organizarea a 10 ateliere de creație în 

colaborarea cu Biblioteca G.T. Kirileanu la 

Punctul de lectură din cartierul Speranța. 

Activități sociale - diverse activități de 

ajutorare a persoanelor aflate în situații de 

dificultate financiară (donații îmbrăcăminte, 

încălțăminte, obiecte utile acestora etc.) 
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DENUMIRE: ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV „FOR 

FUN” - TÂRGU NEAMȚ  

 

Adresa: Str. Băile Oglinzi, nr. 9, Târgu Neamț 

Număr telefon: 0747270215 

E-mail: acs_forfun@yahoo.com 

Site: - 

Facebook: Club Sportiv ForFun Tg Neamt 

https://www.facebook.com/ACS.ForFun 

 

Domeniu de activitate:  

Sport (Înot, Dans și Coregrafie, Tabere 

sportive) etc 

 

Misiune:  

Atragerea copiilor spre mișcare și către o 

viață cât mai activă; Dezvoltarea sportului 

pentru toți. Performanță pe plan Sportiv.  

Servicii oferite: Cursuri de înot pentru copii și 

adulți, recuperare prin înot, Aquagym, 
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Dansuri pentru copii și adulti, Coregrafii 

diverse evenimente.  

Activități și proiecte:  

Proiect derulat în parteneriat și sprijinit de 

către primăria Tîrgu Neamț și sponsori 

privați: „Eu știu să Înot”, ediția I - 2017 și 

ediția a II-a 2018 - proiect în care copiii 

proveniți din familii cu venituri mici sau cu 

nevoi speciale au avut posibilitatea de a 

participa la cursuri de înot gratuite. 

Participarea cu copiii de performanță la 

numeroase competiții de înot din țară, unde 

au obținut și sperăm să obțină în continuare 

rezultate deosebite.  
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DENUMIRE: FUNDAȚIA FILANTROPICĂ 

OMENIA 

 

Adresa: Str. Ștefan cel Mare, nr. 66, Târgu 

Neamț 

Număr telefon: 0233790319 

E-mail: omenia2004@yahoo.com 

Site: www.ffo.ro 

Facebook: Fundația Filantropică Omenia 

https://www.facebook.com/fundatiaomenia/ 

 

 

Domeniu de activitate:  

Social 

 

Misiune: 

Misiunea Fundației Filantropice Omenia este 

de a ajuta persoanele defavorizate social, în 

scopul diminuării nevoilor și a prevenirii 

riscurilor majore.  
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Servicii oferite: 

Centru de zi pentru copii - suport și asistență 

pentru copiii 7 - 14 ani proveniți din familii 

defavorizate 

 

 

Activități și proiecte: 

Centru de zi pentru îngrijirea și educarea 

copiilor defavorizați social  

Oprirea riscului de abandon școlar și/sau 

familial  

Proiectul „Tânărul Artizan” 

Centrul de învățare a meșteșugurilor 

tradiționale pentru persoanele defavorizate 

social, aflate în situații de risc  

Proiect „Prinț și Cerșetor – copiii atrag copii” 

Proiect „Suntem diferiți, dar egali! 

Independența financiară – garanția 

dezvoltării durabile a organizației” 

Proiect "Caring Services for old people"  

Proiect „Sprijin pentru persoanele juridice 

care se ocupă de copii și tineri aflați în situații 

de risc - Fond special pentru Copii” 

Proiect „Comunitatea locală - mediul 

favorabil de dezvoltare a organizației” 

Proiect "Sustainable NGOs în the 

community`s life" 
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DENUMIRE: ASOCIAȚIA DE PROMOVARE ȘI 

DEZVOLTARE TURISTICĂ NEMȚEANĂ 

„VALEA OZANEI” 

 

Adresa: Centrul de Informare și Educare 

Ecologică, str. Ștefan cel Mare, sat Lunca, 

com. Vînători Neamț 

Număr telefon: 0741171543 

E-mail: office@valeaozanei.ro 

Site: www.valeaozanei.ro 

Facebook: APDTN „Valea Ozanei” 

https://www.facebook.com/ValeaOzanei/ 

 

Domeniu de activitate:  

Turism 

 

Misiune: 

Dezvoltarea potențialului turistic și a 

patrimoniului zonei 

 

Servicii oferite: 

Membrii asociației oferă servicii de masă și 

cazare 
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Activități și proiecte: 

APDTN „Valea Ozanei” este o organizație 

neguvernamentală, autonomă și apolitică, cu 

scop nepatrimonial, ce are ca obiectiv 

promovarea și dezvoltarea potențialului 

turistic și a patrimoniului zonei, 

meșteșugăresc tradițional, cultural, a 

punctelor de atracție turistică existente în 

Tîrgu Neamț și în arealul adiacent orașului 

prin creșterea fluxului turistic, crearea și 

dezvoltarea de facilități turistice și prin 

asigurarea unei interacțiuni armonioase între 

sectorul turistic și factorii de ordin social și 

de mediu. APDTN Valea Ozanei a fost 

înființată în cursul anului 2013 și principalele 

activități desfășurate în acest interval sunt: - 

Inițiere constituire cluster în domeniul 

turismului; identificare parteneri, colectare 

date ș.a.m.d. - Participare la Zilele Comunei 

Vînători-Neamț; - Participare la Festivalul 

„Adevărul despre daci”, 8-10 noiembrie 2013, 

eveniment organizat de „Asociația Geto-

Dacii” la Muzeul Național al Țăranului 

Român, București; - Realizare materiale 

identitate vizuală: siglă, site - 

www.valeaozanei.ro, banner, roll-up, mape 

de prezentare, cărți de vizită; - Participare la 

emisiunea „La un ceai cu Petru Frăsilă” la 

Tele Moldova/Prima TV Iași – decembrie 

2013; - Stabilirea de parteneriate în vederea 

promovării zonei cu Parcul Natural Vînători, 

Muzeul „Neculai Popa”, Asociația 

Meșteșugarilor Nemțeanca, Asociația 

Meșteșugarilor din Ținutul Neamțului, 

Fundația Culturală Ion Creangă; - Participarea 

la Târgul Regional de Turism „Vacanța” 7-9 

martie 2014, eveniment organizat de SC 

Centrul de Afaceri Și Expozițional Bacău SA și 

Asociația Națională a Agențiilor de Turism 

(ANAT) - Organizare MedievArt Fest Tîrgu 

Neamt 2014 și a Festivalului Culinar „Ceaunul 

Fermecat”, edițiile 2014, 2016, 2017, 2018) - 

Organizarea Festivalului Medieval la Cetatea 

Neamț, iulie 2015, 2016, 2017, 2018 - 

Promovarea zonei nemțene prin participarea 

la Târgul de Turism al României, alături de 

Orașul Tîrgu Neamț, edițile de primavară din 

2015, 2016, 2017, Romexpo, București - 

Organizarea Iarmarocului de toamnă la Tîrgu 

Neamț, patru ediții (2015, 2016, 2017, 2018) 

Proiecte cu finanțare nerambursabilă 

derulate: - Tîrgu Neamț – oraș Turistic 

Medieval, 2014 și 2015 (proiecte finanțate de 

Consiliul Local Tg. Neamț) - Cultură și 

meșteșuguri pe Valea Ozanei (proiect 

finanțat de Consiliul Județean Neamț) - 

Repere culturale nemțene (proiect ce a 

inclus editarea, tipărirea și distribuirea de 

hărți și materiale promoționale în cadrul 

unităților de cazare, prin intermediul 

Centrului Național de Informare Turistică și la 

evenimentele organizate de APDTN Valea 

Ozanei și partenerii săi)  
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DENUMIRE: ASOCIAȚIA CENTRUL 

COMUNITAR DE RESURSE RĂUCEŞTI – 

NEAMȚ 

 

Adresa: Sat Răucești, Comuna Răucești, 

Județul Neamț 

Număr telefon: 0749029640 

E-mail: anasavescu@yahoo.com 

Site: www.eco-raucesti.ro 

Facebook: Asociatia Centrul Comunitar De 

Resurse Raucesti  

https://www.facebook.com/AsociatiaCentrul

ComunitarDeResurseRaucesti/ 

 

Domeniu de activitate:  

Dezvoltarea de programe/proiecte care să 

contribuie la incluziunea socială a membrilor 

grupurilor dezavantajate, realizarea și 

implementarea programelor de sănătate 

publică la nivel comunitar, promovarea 

parteneriatului de gen în viața publică și 

privată, implementarea de 

proiecte/programe care vizează protecția 

mediului, proiecte/programe în domeniile 

educație, sănătate, ocupare, locuire, cultură 

și culte, proiecte/programe care vizează 
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educația și formarea profesională în sprijinul 

creșterii economice și dezvoltării bazate pe 

cunoaștere. 

 

Misiune: 

Organizația are misiunea de a promova 

dialogul social, respectarea valorilor și 

intereselor civice în procesul de elaborare și 

implementare a proiectelor și programelor 

care vizează incluziunea socială a 

persoanelor aparținând grupurilor 

dezavantajate, astfel încât acestea să se 

poată baza pe propriile puteri și să se bucure 

de autodeterminare și bunăstare colectivă.  

 

Servicii oferite: 

Implementarea de proiecte/programe care 

vizează protecția mediului, 

proiecte/programe în domeniile educație, 

sănătate, ocupare, locuire, cultură și culte, 

proiecte/programe care vizează educația și 

formarea profesională în sprijinul creșterii 

economice și dezvoltării bazate pe 

cunoaștere. 

 

Activități și proiecte: 

Cele mai recente proiecte realizate de către 

CCRR - 2013-2016: 1. aprilie - octombrie 2013, 

implementare proiect „Mediu protejat – 

Viitor asigurat”, finanțat cu sprijinul C.J. 

Neamț, proiect ce vizează educarea şi 

conştientizarea tinerilor din comuna 

Răucești, județul Neamț, privind protecția 

mediului. Premii obținute: - În luna 

decembrie 2013, la Gala Voluntariatului 

Nemțean, proiectul „Mediu protejat – Viitor 

asigurat” a fost desemnat fiind Proiectul de 

Voluntariat al anului 2013, în județul Neamț, 

secțiunea Mediu. 2. mai – octombrie 2014 - 

implementare proiect „Nimeni nu e singur”, 

finanțat cu sprijinul C.J. Neamț, obiectivul 

fiind dezvoltarea spiritului civic în rândul 

tinerilor, formarea de abilități şi competențe 

prin implicarea activă în acțiuni de 

voluntariat. Premii obținute: - În luna 

noiembrie 2014, la Gala Națională a Societății 

Civile Tinere din România, Covasna – 

proiectul „Nimeni nu e singur” a obținut 

locul I, secțiunea Umanitar; - În luna 

februarie 2015, la Gala Voluntariatului 

Nemțean proiectul a obținut – locul I la 

secțiunea Activism civic. 3. mai – octombrie 

2015 – realizare proiect „Străjerii naturii” 

finanțat cu sprijinul C.J. Neamț, scopul fiind 

educarea şi conştientizarea tinerilor din 

orașul Tg. Neamț şi din comunele Răuceşti, 

Brusturi, Drăgăneşti, Timişești, județul 

Neamț - privind protecția mediului, prin 

formarea de abilități şi comportamente 

necesare pentru menținerea şi îmbunătățirea 

calității mediului în conformitate cu 

programele şi politicile europene. Premii 

obținute: - În luna noiembrie 2015, proiectul 

„Străjerii naturii”, a fost printre cele 3 

proiecte finaliste la Gala Națională a 

Societății Civile Tinere din România de la Cluj, 

secțiunea „Cel mai bun proiect de Mediu”. 4. 

mai - decembrie 2016 participarea în 

Programul național de reciclare a bateriilor și 

acumulatorilor uzați, Fii un exemplu pentru 
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comunitate!, inițiat de SNRB. Ca urmare a 

acțiunilor desfășurate de voluntari, 

fotografiile și inițiativele au fost postate pe 

site-ul Asociației, www.snrb.org și în Revista 

Ecologic (3 numere), promovând spiritul civic 

și rezultatele obținute. Premiile pentru cele 

mai frumoase trei inițiative selectate de juriu, 

vor fi acordate în cadrul unui eveniment de 

presă ce se va organiza la sfârșitul lunii 

ianuarie 2017. 5. Alte acțiuni organizate de 

Asociația „Centrul Comunitar de Resurse 

Răuceşti – Neamț” în perioada 2013 – 2016: 

„Să fim solidari” - Ateliere și evenimente 

recreative, de socializare și artistice în care 

tinerii s-au implicat și au oferit sprijin practic 

și material, contribuind la reducerea 

sentimentului de singurătate și izolare 

socială pentru vârstnici; „Flori pentru suflet” 

- Campanii de sensibilizare, vizite în centre de 

bătrâni și la domiciliu, oferind sprijin moral și 

practic vârstnicilor; „Fii preventiv – Alege 

siguranța!” - Activitate de instruire, pregătire 

teoretică, cu sprijinul specialiștilor de la I.S.U. 

Petrodava Piatra Neamț; „Ești VIP (Voluntar, 

Implicat și Pregătit)” - Activități practice 

pentru pregătirea tinerilor privind modul de 

comportare în cazul producerii unei situații 

de urgență; „Apa - Scop, Putere, Joc” – 

activități de instruire cu privire la rolul vital al 

apei, la scopul, puterea și jocul pe care 

aceasta le oferă; realizare Expoziție 

photovoice „Un strop de atenție pentru un 

strop de apă”; În anul 2013 și 2016 CCRR a 

coordonat acțiunea Let’s Do It, Romania! - 

Ziua de Curățenie Națională. Alte premii 

obținute, ca urmare a proiectelor realizate 

de CCRR: - Ana Săvescu, în luna decembrie 

2015– nominalizată și premiată la Gala 

Oamenii Timpului, eveniment de promovare 

a valorilor publice reprezentative pentru 

Regiunea Nord-Est a României, la care se 

adaugă orașele Chișinău (Republica 

Moldova) și Cernăuți (Ucraina), inițiat de 

Revista de cultură contemporană Timpul și 

organizat de Asociația Revistei Timpul. 

Nominalizarea pentru categoria Societate 

civilă a fost făcută pentru proiectele 

implementate în 2015. Scopul acestei 

manifestari anuale este acela de 

recunoaștere publică a acelor personalități și 

organizații din plan local, național și 

internațional care, pe parcursul ultimului an, 

și-au dovedit excelența în 10 domenii ale 

vieții culturale și sociale, contribuind decisiv 

la dezvoltarea culturală și instituțională a 

spațiului public românesc, în spiritul valorilor 

proprii unei societăți democratice. 

 

 

 

 

 

 

 



51 | C A T A L O G  O N G  N E A M Ț  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUMIRE: ASOCIAȚIA DE RESURSE 

EDUCAȚIONALE ȘI COMUNICARE EDUMOND 

 

Adresa: Str. Marasesti nr 175, Târgu Neamț 

Număr telefon: 0746199741 

E-mail: edumondtgn@yahoo.com 

Site: www.edumond.ro 

Facebook: - 

 

Domeniu de activitate: Activități destinate 

tinerilor 

 

Misiune: 

Dezvoltarea abilităților și atitudinilor tinerilor 

pentru implicare în procesul de dezvoltarea 

durabilă a comunităților 
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Servicii oferite: 

Încurajarea si sprijinirea performantelor 

tinerilor; popularizarea exemplelor de bună 

practică; antrenarea partenerilor sociali în 

derularea proiectelor destinate comunității. 

 

Activități și proiecte: 

SIMPOZION NAȚIONAL DE COMUNICĂRI 

ŞTIINȚIFICE „IPO-TECH” - coordonator prof. 

dr. Ing Sauciuc Gheorghe 

(https://www.youtube.com/watch?v=wgmTn

JcVFj4) SIMPOZION NAȚIONAL „CREANGĂ... 

LA EL ACASĂ!” - coordonator prof. Mantea 

Adriana 

(https://www.youtube.com/watch?v=EOdxw

UlbiX0) CONCURS REGIONAL „CINSTE 

EROILOR!” - coordonator prof. Arsintescu 

Ioan  

(https://www.youtube.com/watch?v=q0Z_A

VHpxbM) “CLICK! Creative Learning through 

Images and Camera Knowledge” - Tudor 

Catană  

(https://www.ziartarguneamt.ro/click-

creative-learning-through-images-and-

camera-knowledge) Concurs „Field Day” 

radiocomuniatii – coordonator, secretar 

administrare pagina 

www.echangeroumanie.ro - Catană Ana 

Gabriela Activități/ dezbateri/ sociologie/ 

democratie/ comunicare – prof. dr. Ing 

Roman Ioan Romeo Astronomie – prof. 

Munteanu Mariana Parteneriate, schimburi 

Tg.Neamt, Romania – St.Just St. Rambert 

Franta– prof. Alina Ichim Promovare, 

coordonare logistică activități – Liliana 

Cojocariu 
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DENUMIRE: ASOCIAȚIA CĂSUȚA CU 

MIRACOLE 

 

Adresa: 1 Decembrie 1918, nr. 10, Târgu 

Neamț 

Număr telefon: 0740607283 

E-mail: casutacumiracole@yahoo.ro 

Site: - 

Facebook: Asociatia Casuta cu Miracole 

https://www.facebook.com/Asociatia-

Casuta-Cu-Miracole 

Domeniu de activitate:  

Social 

 

Misiune:  

Asociația Căsuța cu Miracole a fost înființată 

în anul 2015, la inițiativa a 5 membri 

fondatori, părinți ai copiilor cu dizabilitați și 

persoane din domeniul psihologie, 

învățământului și managementul proiectelor. 

Conform statutului Asociația, aceasta își 

propune să lupte pentru promovarea și 
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respectarea drepturilor copiilor și adulților cu 

diferite dizabilități oferindule șanse egale, 

posibilitatea de a avea o viață plină de 

respect și demnitate. 

 

Servicii oferite:  

Activități în folosul comunității 

 

Activități și proiecte: 

Asociația are experiență în scrierea și 

managementul proiectelor dovedită prin 

accesarea de finanțare și implementare a 3 

proiecte în 2016 și 2017, conform legii 

nr.350/2005, privind regimul finanțărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activități nonprofit de interes 

general, proiecte care au avut ca scop 

informarea societății asupra problematicii 

persoanelor cu dizabilități și importanța 

atitudinii și implicării societății în procesul de 

integrare socială a copiilor cu dizabilități. 

Încă de la înființare desfășurăm anual diferite 

activități de informare și conștientizare în 

societate și în școli marcând zilele de 21 

martie – „ZIUA MONDIALĂ A SINDROMULUI 

DOWN”, 2 aprilie - ZIUA DE CONȘTIENTIZARE 

A AUTISMULUI, 1 iunie ZIUA TUTUROR 

COPIILOR, 3 decembrie ZIUA 

INTERNAȚIONALĂ A PERSOANELOR CU 

DIZABILITĂȚI. De asemenea, Asociația 

„Căsuța cu Miracole” a fost implicată în anul 

2016, alături de compania E-On Business 

Services Iași și Asociația „O șansă pentru 

fiecare” din Iași în activități de 

responsabilitate socială, ce au vizat 

furnizarea și distribuirea de manuale și cărți 

pentru copii din mediul rural și pentru alte 

asociații care lucrează cu copii cu dizabilități. 

Activitățile desfășurate în cadrul asociației 

sunt: terapie individuală și activități de grup 

desfășurate cu ajutorul voluntarilor, 

părinților și activități desfășurate în 

parteneriat cu școlile și grădinițile din oraș. 

„SINGURĂ DIZABILITATE ESTE O ATITUDINE 

NEGATIVĂ” 
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DENUMIRE: FUNDAȚIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ „SPERANȚA” 

 

Adresa: Str. Slt. Radu Teoharie, Nr. 2, cod 

615200, Târgu Neamț 

Număr telefon: 0233791554/0753011608 

E-mail: office@fundatiasperanta.ro 

Site: www.fundatiasperanta.ro 

Facebook: Fdl Speranta 

https://www.facebook.com/fdl.speranta 

 

Domeniu de activitate:  

Activități de asistență socială 

 

Misiune: 

Participant activ cu rol determinant în 

dezvoltarea comunității, lucrăm în 

comunitate și pentru comunitate încercând 

să o sprijinim și să găsim soluții viabile pentru 

problemele, nevoile și suferințele semenilor 

noștri, care, neglijate sau nedescoperite, le 

marchează și îngreunează existența. 

 

Servicii oferite: 

Servicii sociale - Centrul de zi „Speranța” 

pentru persoane cu dizabilități - Servicii și 
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produse realizate în cadrul activitaăți 

economice desfășurate de fundație (fosta 

Unitate Protejată Autorizată) - Producție 

publicitară și semnalistică/Legătorie - 

birotică/ Confecții textile/ 

Personalizări/Decorațiuni - Cadouri - 

Souveniruri 

 

Activități și proiecte: 

2017 - Proiectul „Actul cultural – un mijloc de 

promovare al comunității noastre”; Proiectul 

„Județul Neamț în imagini și sunet la Ohrid” 

2015-2016; Proiectul „Dincolo de 

Dizabilitate...”;  Proiectul 

„Abilitatea învinge Dizabilitatea”; 2014-2015 - 

Proiectul "Creative Social BIZ"; 2014 - 2016 - 

Proiectul „Economia socială – un model de 

dezvoltare durabilă”; 2009 - 2014 - Proiectul 

„Verde pentru Tîrgu Neamț”; Proiectul 

„Cetatea Neamț – destinație ecoturistica”; 

Proiectul „Poteci Istorice – pe 

urmele vânătorilor de munte”; Proiectul 

„Verde, viață, viitor”; Proiectul „Biroul de 

consiliere pentru cetățeni –

 garanția socială a cetățeanului”. 
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DENUMIRE: ASOCIAȚIA PUZZLE OPTIMEAST 

 

Adresa: Str. Petru Rareș, bl. 4, ap 19, Târgu 

Neamț 

Număr telefon: 0741195664 

E-mail: puzzle.optimeast@gmail.com 

Site: -  

Facebook: Puzzle OptimEast 

 

Domeniu de activitate:  

Tineret, promovarea culturii, turismului, 

implicare activă 

 

Misiune: 

Asociația concepe, promovează şi 

desfăşoară activități şi proiecte în domeniul 

tineretului, turismului, culturii, 

managementului în România şi în străinătate 
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ce urmăresc pregătirea, formarea şi 

dezvoltarea continuă a tinerilor şi a adulților 

la nivel personal şi profesional, în vederea 

atingerii obiectivelor personale şi 

profesionale propuse de către aceştia. 

Asociația „Puzzle OptimEast” promovează 

valorile care țin de egalitatea de şansă a 

membrilor comunității şi, în acelaşi timp, 

promovează activități de combatere a 

excluziunii sociale.  

 

Servicii oferite: 

În general activitățile organizate sunt idei/ 

nevoi ale tinerilor puse în aplicare. Avem 

experiență în ceea ce privește educația 

nonformală organizând în acest sens diverse 

tipuri de acțiuni. Printre altele suntem 

implicați în săptămâna altfel sau, tot în 

colaborare cu unitățile de învățământ 

promovăm implicarea activă și libera 

exprimare. Lucrăm și cu tinerii și copiii cu 

oportunități reduse din zona Târgu Neamț și 

împrejurimi, desfășurând activități cu aceștia 

sau oferind donații.  

 

Activități și proiecte: 

De la înființare, în anul 2014, până în prezent 

Asociația Puzzle OptimEast a organizat și a 

fost parte în peste 170 de proiecte, activități 

la nivel local, regional, național sau 

internațional. În cei 5 ani de activitate au fost 

implicați ca voluntari aproape 100 de tineri 

din zona Târgu Neamț și împrejurimi. 

Activitățile organizate au fost diverse, în 

funcție de interesele tinerilor și nevoiele 

comunității, așa cum au fost percepute de 

voluntari. Printre acestea se pot aminti: a) 

Activități culturale - au fost organizate: 

expoziții de fotografii, picturi, desene, lucrări 

de artă, bibliotecă în aer liber, proiecție de 

documentare. b) activități de orientare în 

carieră și pregătire profesională - cel puțin o 

dată pe an organizăm un eveniment de 

orientare în carieră. Unul dintre acestea este 

„Pași spre viitor” unde sunt invitate 

persoane cu rezultate notabile în diverse 

domenii care intră în diaog cu tinerii și le 

prezintă aspecte de care ar fi bine să țină 

cont în momentul în care își aleg cariera sau 

ce e important să știe despre domeniile în 

care activează. Această activitate a ajuns la a 

V-a ediție. De asemenea au avut loc 2 ediții 

ale târgului de universități organizat în Târgu 

Neamț, la Casa Culturii Ion Creangă. Au fost 

organizate cursuri de marketing, scriere 

proiecte, managementul proiectelor, dar și 

cursuri de teatru labirint, dans contemporan. 

c) proiecte internaționale - până în prezent 

Puzzle OptimEast a fost implicați în peste 30 

de proiecte internaționale Erasmus+ în 

diverse țări din Europa și nu numai. Temele 

proiectelor sunt la fel de diverse. Mobilitățile 

de tineri și pentru lucrătorii de tineret 

organizate de asociație în zona Târgu Neamț 

și nu numai sunt în număr de 5 pe teme 

precum improvizația, organizarea de 

evenimente, alimentație sănătoasă, terapie 

prin percuție, antreprenoriat. d) proiecte 

regionale și naționale - încă de la începutul 

activității membrii organizației au luat parte 
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la evenimente naționale sau regionale de 

promovare și învățare pe tema educației 

nonformale (Laboratorul Educației 

Nonformale, Connector – internațional, 

Summitul Tinerilor). În fiecare an am fost 

implicați în Ziua Educației Nonformale, 

Săptămâna Națională a Voluntariatului. 

Suntem ambasadori în Târgu Neamț ai 

mișcării Delivering life. e) Activități sociale - 

am desfășurat: colectă de donații și vizite ale 

familiilor, centrelor care ar avea nevoie de 

acele materiale, activități cu tineri și copii în 

centrele inclusive. f) competiții - au fost 

organizate vânători de comori (competiții pe 

echipe cu probe creative care testează 

texteritatea, lucrul în echipă), competiții pe 

tema toamnei, campionat de fotbal sau de 

biliard. Tot aici poate fi amintite: concursul 

de scurtmetraje. g) activități distractive și de 

timp liber - în această categorie pot fi incluse 

serile de karaoke, organizarea de întâlniri 

pentru jocuri de societate, petrecerile 

tematice, seri de film, seară latino, oferire de 

îmbrățisări gratuite (pentru a aduce un 

zâmbet pe chipul celor din jur), colorfest 

(eveniment cu pudră colorată). Am fost 

implicați în fiecare an în evenimentele locale 

precum Festivalul Medieval, Zilele Orașului, 

Iarmarocul de toamnă. 
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DENUMIRE: ASOCIAȚIA ȚINUTUL 

ZIMBRULUI 

 

Adresa: Str. 9 Mai, nr. 1 A, Târgu Neamț 

Număr telefon: 0745981930 

E-mail: asociatiatinutulzimbrului@yahoo.ro 

Site: www.tinutulzimbrului.ro 

Facebook: Tinutul Zimbrului - Trăind legenda 

https://www.facebook.com/tinutulzimbrului.

ro/ 

 

Domeniu de activitate:  

Turism 

 

Misiune: 

Asociația Ținutul Zimbrului este unitatea de 

management a destinației Ținutul Zimbrului 

care acționează în parteneriat cu Parcul 

Natural Vânători Neamț pentru a dezvolta 

ecoturismul în zonă. Scopul principal al 

organizației este promovarea dezvoltării 

durabile, prin dezvoltarea potențialului 
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ecoturistic și valorizarea comună a 

elementelor patrimoniului natural, cultural și 

spiritual specifice Parcului Natural Vânători 

Neamț și zonei limitrofe. 

 

Servicii oferite:  

Promovare turistică a zonei, a produselor și 

serviciior locale reprezentare turistică 

asistență turistică  

 

Activități și proiecte: 

Asociația Ținutul Zimbrului este organizația 

care se ocupă de managementul destinației 

ecoturistice Ținutul Zimbrului (Târgu Neamț, 

comunele Agapia, Bălțătești, Crăcăoani și 

Vânători Neamț). Cu toate că și-a început 

activitatea în anul 2015, asociația „Ținutul 

Zimbrului” are câteva realizări importante: 

Ținutul Zimbrului a fost certificat în anul 2016 

ca o destinație ecoturistică, fiind a 4-a 

microregiune certificată la nivel național; in 

anul 2017, Ținutul Zimbrului a fost inclusă în 

Top 100 Destinații Sustenabile la nivel 

mondial, iar în anul 2018 și 2019 a primit 

distincția de Best of Nature tot la nivel 

mondial în cadrul ITB Berlin, cel mai mare 

târg internațional de turism. Printre 

obiectivele majore ale organizației se 

numără: promovarea dezvoltării durabile 

prin utilizarea resurselor naturale, punerea în 

valoare a elementelor tradiționale; obținerea 

și menținerea statutului oficial de desinație 

ecoturistică pentru zona „Ținutul Zimbrului”; 

crearea unei rețele integrate de servicii de 

ecoturism de calitate; construirea unei 

identități vizuale a zonei și realizarea unei 

comunicări unitare și integrate către turiști; 

sprijinirea instituțiilor publice şi private în 

domeniul ecoturismului; promovarea 

ecoturismului, dar si a altor diferite forme de 

turism ce sprijină dezvoltarea durabilă a 

zonei (cultural, de agrement, balnear, 

agroturism, de afaceri ş.a), etc. Prin 

specificul organizației, grupurile țintă vizate 

sunt factorii de decizie implicați în ecoturism 

şi protecția mediului de la nivel local şi 

regional, comunitățile locale existente în 

interiorul sau limitrofe zonei Ținutul 

Zimbrului, tinerii si populația şcolară, 

operatori turism, turişti, etc. Pe parcursul 

acestor ani, asociația a desfășurat diverse 

proiecte de dezvoltare a turismului în 

destinație. Printre activități se numără: a) 

dezvoltarea infrastructurii în destinație 

(marcarea de trasee turistice pe teritoriul 

parcului natural, realizarea unui mini traseu 

de aventură la sediul Administrației Parcului 

Natural Vănători Neamț, realizarea unui 

observator de păsări, realizarea de panouri 

de orientare turistică, amenajarea izvorului 

Puturosu (în apropierea Schitului Vovidenia) 

și a zonei din apropierea izvorului de Slatină 

din zona Lunca) b) realizarea de materiale de 

informare și promovare (site, aplicație 

mobilă – dezvoltată în parteneriat, clip video, 

pliante, harți, broșuri, hrisov, bannere, 

șervețele, etichete, insigne, magneți, 

tricouri, căni, etc). Materialele au fost 

realizate pe baza planului de intepretare 

turistică dezvoltat tot de asociație. c) 
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monitorizarea fluxului de turiști în diverse 

locații din destinație și la pensiuni d) 

organizarea de cursuri de siguranță, istorie și 

interpretare locală e) excursii de bune 

practici pentru reprezentanții pensiunilor f) 

dezvoltare și organizare de evenimente 

(asociația este implicată în organizarea 

evenimentelor locale anuale precum 

festivalul medieval, zilele orasului, iarmarocul 

de toamnă, etc) g) organizarea de 

evenimente de promovare locală și 

conștientizare (infotrip-uri, evenimente de 

fotografie, conferința de ecoturism, etc) 
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ALTE ONG-URI DIN JUDEȚUL NEAMȚ 
 

 

Nr.  

crt. 

Nume  

organizație 

Număr de 

telefon 

Adresă de  

e-mail 

1.  

 

Asociația Interdisciplinară 

Neokoolt 

0736034075 neokoolt@gmail.com 

2.  
Asociația Cultural Social Economică 

Christiana 
0747045789 

christianaasociatie@gmail.com 

 

3.  Asociația Culturală ChildrenForever 0721821317 
arhadp2006@gmail.com 

 

4.  Fundația Ileana 0744470258 
fundatiaileana@gmail.com 

 

5.  Asociația Culturală Star 0722481419 asociatiaculturalastar@gmail.com  

6.  Asociația Future 0765234891 
future@siteconstruct.ro 

 

7.  Asociația Porția de Cunoaștere 0745210332 
portiadecunoastere@gmail.com 

 

8.  Asociația Sens Civic 0743082028 
info@senscivic.ro/  

 senscivic@gmail.com 

9.  
Asociația Nevăzătorilor din 

România Filiala Neamț 
0762223440 ntanvr@gmail.com  

10.  

Asociația pentru Prevenirea și 

Combaterea Consumului de 

Droguri și a Violenței în Familie 

„AQUILA” 

0723520207 
aquila10@yahoo.com 

 

11.  Fundația Motivation România  0735359883 
comunicare@motivation.ro 

 

12.  

Asociația de Sprijin a Persoanelor 

cu Nevoi Speciale LUCEAFĂRUL 

Neamț 

0741543400 
dadi_coman@yahoo.com 

 

mailto:arhadp2006@gmail.com
mailto:asociatiaculturalastar@gmail.com
mailto:future@siteconstruct.ro
mailto:portiadecunoastere@gmail.com
mailto:info@senscivic.ro
mailto:senscivic@gmail.com
mailto:ntanvr@gmail.com
mailto:aquila10@yahoo.com
mailto:comunicare@motivation.ro
mailto:dadi_coman@yahoo.com
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13.  Fundația Universplus 0724516030 

universplus@yahoo.com 

 

 

14.  
Asociația Tineretul Ortodox Român 

Piatra Neamț 
0745229934 

atorpiatraneamt@yahoo.com 

 

15.  
Asociatia pentru Dezvoltare si 

Inovare in Europa 
0744603127 

contact@adie.social 

 

16.  Asociația Volunteer For Life 0733695070 
office@volunteerforlife.ro 

 

17.  
Centrul de Îngrijiri Comunitare 

Crizantema 
0233214517 

ntcomcare@yahoo.com 

 

18.  
Forumul Democrat al Germanilor 

din Piatra Neamț 
0269217841 

info@fdgr.ro 

 

19.  Fundația Umanitară Pacea 
 

contact@fundatiapacea.org 

 

20.  Asociația Comunitatea Noastră 
 

contact@comunitateanoastra.ro 

 

21.  Asociația ADL- Progres 0233210678 
office@adl-progres.ro 

 

22.  Salvați Copiii 0233213525 
neamt@salvaticopiii.ro 

 

23.  Asociația CAUTĂ 0747275437 
asociatia.cauta@yahoo.com  

 

24.  Asociația SF. TEODORA 0747430356 
assocsfteodora@yahoo.ro 

 

25.  Fundația Culturală Ion Creangă 0742075687 
fundatia.ioncreanga@gmail.com 

 

26.  Fundația Sf. Teodora de la Sihla 0720684113 
caiaolga@yahoo.com 

 

27.  
Asociația Culturală "Eu vreau sa fiu 

o stea" 
0740403825 euvreusafiuostea@gmail.com  

28.  Asociația Ansamblul Ozana 0749455577 
asociatiaansamblulozana@gmail.co

m 

29.  
Asociația de Turism St. Just - St. 

Rambert Tg. Neamț 
0757353250 vcosofret@yahoo.com  

mailto:universplus@yahoo.com
mailto:atorpiatraneamt@yahoo.com
mailto:contact@adie.social
mailto:office@volunteerforlife.ro
mailto:ntcomcare@yahoo.com
mailto:info@fdgr.ro
mailto:contact@fundatiapacea.org
mailto:contact@comunitateanoastra.ro
mailto:office@adl-progres.ro
mailto:neamt@salvaticopiii.ro
mailto:asociatia.cauta@yahoo.com
mailto:assocsfteodora@yahoo.ro
mailto:fundatia.ioncreanga@gmail.com
mailto:caiaolga@yahoo.com
mailto:euvreusafiuostea@gmail.com
mailto:asociatiaansamblulozana@gmail.com
mailto:asociatiaansamblulozana@gmail.com
mailto:vcosofret@yahoo.com
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30.  
Asociația Meşteşugarilor 

Nemțeanca 
0744362464 nemteanca2004@yahoo.com  

31.  
Asociația PRO Democrația Club Tg. 

Neamț 
0744596206 apd_tgneamt@yahoo.com  

32.  
Fundația Filantropică 

SMĂRANDIȚA 
0753460690 valerot@yahoo.com  

33.  
Asociația Tineretului Ortodox 

Român - Filiala Tg. Neamț 
0740028007 gheorghemarianfilip@gmail.com  

34.  Clubul Sportiv STEEL MAN 0745539572 mosorgligor@yahoo.com  

35.  
Asociația Radio Clubul Ion Creanga 

Tg Neamt 
0740254087 

yo8kzg@yahoo.com, 

yo8rel@yahoo.com  

36.  

Asociația pentru Dezvoltare 

Economică şi Promovare Turistică 

Tg. Neamț 

0756089066 florin.anegroaei@gmail.com  

37.  
Asociația de Dezvoltare Locală 

„Eco Land” 
07405497866 danielgavriloaia@yahoo.com  

38.  

Asociația de Sprijin a Copiilor 

Handicapați Fizic din România - 

Roman 

0233743406 
neroman@roman.monitorul.ro 

 

39.  ARAS PIATRA NEAMȚ 0233234345 
araspn@cscmail.ro 

 

40.  Asociatia ECOforest 0233228380 
ecoforestnt@yahoo.com 

 

41.  Asociația Future 0233222111 
future@siteoficial.ro 

 

42.  
Asociația de Dezvoltare „Catharsis” 

– Piatra Neamț 
0746989189 

ads.catharsis@gmail.com 

 

43.  Asociatia de Sprijin Comunitar ACS 0745295753 

contact@voluntariatneamt.ro 

loredanadinu75@gmail.com 

 

44.  Club Sportiv Milady 0747454719 
miladydanceclub@yahoo.com 

 

45.  
Asociația for a Better Future 

 
0756083084 

office@betterfuture.ro 

 

mailto:nemteanca2004@yahoo.com
mailto:apd_tgneamt@yahoo.com
mailto:valerot@yahoo.com
mailto:gheorghemarianfilip@gmail.com
mailto:mosorgligor@yahoo.com
mailto:y08kzg@yahoo.com
mailto:y08kzg@yahoo.com
mailto:florin.anegroaei@gmail.com
mailto:danielgavriloaia@yahoo.com
mailto:neroman@roman.monitorul.ro
mailto:araspn@cscmail.ro
mailto:ecoforestnt@yahoo.com
mailto:future@siteoficial.ro
mailto:ads.catharsis@gmail.com
mailto:contact@voluntariatneamt.ro
mailto:loredanadinu75@gmail.com
mailto:miladydanceclub@yahoo.com
mailto:office@betterfuture.ro
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46.  
Asociația Umanitară „URSULA 

HONECK" 
0740916067 

gustipnt@yahoo.com 

 

47.  
Asociația Rotaract Club Piatra 

Neamț  

secretariat.rac.pnt@gmail.com 

 

48.  
Asociația Pro Democrația – filiala 

Piatra Neamț 
0233229656 

apd.piatraneamt@apd.ro 

 

49.  Asociația NISI ART – A.N.A 
 

nisiartana@gmail.com  

 

50.  Asociația Ecomoldavia 0745538540 
ecomoldavia@yahoo.com 

 

51.  Asociația Eco Smile 
 

ecosmile2009@gmail.com 

 

52.  
Asociația „Inițiativa Tinerilor” 

Neamț 
0751338770 

itneamt@gmail.com  

 

53.  Asociatia People to People Roman 
 

ptpi.romanchapter@yahoo.com 

 

54.  

Centrul de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog Neamț – 

Agenția Națională Antidrog 

0233234938 
cpeca.neamt@ana.gov.ro 

 

55.  
Centrul de Ajutor pentru Viață 

Turturești 
0766318418  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gustipnt@yahoo.com
mailto:secretariat.rac.pnt@gmail.com
mailto:apd.piatraneamt@apd.ro
mailto:nisiartana@gmail.com
mailto:ecomoldavia@yahoo.com
mailto:ecosmile2009@gmail.com
mailto:itneamt@gmail.com
mailto:ptpi.romanchapter@yahoo.com
mailto:cpeca.neamt@ana.gov.ro
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Sperăm ca la ediția următoare să vă putem arăta rezultatele 

frumoase atinse de un număr mult mai mare de organizații ce 

contribuie, împreună, la dezvoltarea județului nostru.  
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