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SC DAD EXPERTISE SRL 

• Misiunea noastră este 
să oferim clienților 
noștri ce au nevoie, la 
locul și momentul 
potrivit, în cel mai 
profesionist mod, prin 
training, consultanță și 
management 
performant. 
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SC DAD EXPERTISE SRL 

 
• Înființată în anul 2004 
• Domeniu principal de activitate: 8559 – alte forme de 

învățământ 

• Certificata ISO 9001:2008; 

• Acreditata ca si furnizor de servicii de informare si consiliere 
si furnizor de servicii de mediere a muncii pe piata interna;  

• Acreditată CNFPA in ocupațiile de: formator, manager de 
proiect, expert achizitii publice, documentarist, agent 
vânzări, competențe comune antreprenoriale, lucrător în 
comerț 

 



SC DAD EXPERTISE SRL 

• Paleta noastră de servicii, se rezumă în principal la 
următoarele: 

A. consultanţă pentru afaceri şi management 
B. formarea profesională a adultilor       

  
• Societatea are in derulare in calitate de solicitant 1 proiect cu 

finantare nerambursabilă in cadrul POSDRU-DMI 5.1 si este 
parteneră in alte 7 proiecte finantate prin POSDRU – DMI 2.3, 
5.1 si 5.2.          

                     

 



SC DAD EXPERTISE SRL 

• A derulat in perioada 2010-2011, peste 50 de evenimente 

de instruire, pentru un numar de aprox. 600 de persoane, 

din 3 judete ale regiunii Centru, in cele 8 domenii 

acreditate, dar si pe alte tematici cum ar fi: managementul 

RU, managementul timpului, managementul conflictelor, 

management organizational si comunicare;  

 

 

 

 

 

 

 

   



Dezvoltarea Resurselor Umane în 

Comunități Rurale – PSCR 

(ID proiect 58325) 



REGIUNEA CENTRU 

Harta comunităților implicate in proiect 



Regiunea Centru - Com. Gârda de Sus - Jud. Alba  

• Comuna Gârda de Sus situată în extremitatea N-V a judeţului 

Alba, pe cursul superior al Arieşului Mare, la o distanţă de 32 

km de Oraşul Câmpeni ”capitala”, Ţării Moţilor, cu o 

populatie de 2190 locuitori. In comună funcţionează trei 

microîntreprinderi care au ca şi obiect de activitate prelucrarea 

primară a lemnului, o brutărie, 5 magazine alimentare, 3 

restaurante, două baruri, 7 școli, 2 grădinițe si peste 20 de 

pensiuni turistice, cu 104 salariati inregistrati in 2009;  



Regiunea Centru - Com. Bunești - Jud. Brașov 

• Comuna Buneşti  este aşezată în SE Transilvaniei, fiind cea 

mai nordică comună a judeţului Braşov, la graniţa cu judeţul 

Mureş, străbătută de drumul european E 60. Are un numar de 8 

agenti economici activi si 25 de agropensiuni, 5 școli, 5 

gradinițe cu un numar de aproximativ 500 de persoane ocupate 

in administratie, invatamant si servicii. 



Regiunea Centru - Com. Belin - Jud. Covasna 

• Comuna Belin se află la 35 de km de centrul judeţului Covasna 

și implicit în regiunea centru, cel mai apropiat oraș fiind 

Baraolt, situat la 18 km distanță. În comuna Belin există 19 

agenți economici cu activități diverse, precum construcții, 

tâmplărie, panificație, vânătoare, pescuit, arhitectură, activități 

de comerț cu amănuntul , restaurante. Majoritatea locuitorilor 

trăiesc însă din agricultură. 



Regiunea Centru – Com. Ciumani – Jud.Harghita 

• Comuna Ciumani se află pe partea centrală a ţării, în partea 

sudică a Depresiunii Giurgeului din Carpaţii Orientali, la 

poalele Munţilor Délhegy (Munţii Ghurghiului). Comuna 

Ciumani are 5 grădinițe, 4 școli, 4493 de locuitori, mediul de 

afaceri este prielnic având  200 de întreprinderi micro, mici şi 

mijlocii. Domeniile în care acestea  acționează sunt: 

transporturi rutiere, prelucrarea lemnului, turism,fabricarea 

elementelor din lemn, ș. a. 



Regiunea Centru - Com. Saschiz - Jud. Mureș 

• Comuna Saschiz este situată la 20 km de municipiul Sighişoara şi la 76 de 

km de municipiul Târgu-Mureş. În comuna Saschiz îşi desfăşoară 

activitatea 15 societăţi comerciale, o asociaţie familială, 12 persoane fizice 

autorizate, o Asociaţie a crescătorilor de animale şi 2 fundaţii (ONG-uri). 

Domeniile în care acestea acţionează sunt: creşterea animalelor, agricultură, 

prelucrarea lemnului, turism, prestări-servicii ş.a., cu un numar de 131 de 

salariati in 2009. In comuna Saschiz îşi au sediul Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „Târnava Mare” şi Grupul de Acţiune Locală „Dealurile 

Târnavelor” , ambele asociatii fiind constituite in scopul  atragerii de 

fonduri structurale pentru zona .  



Regiunea Centru - Com. Valea Viilor - Jud.Sibiu 

• Comuna Valea Viilor este situată în nordul județului Sibiu, la 
50 km distanță de Sibiu  și la 14 km de municipiul Mediaș. 
Din punct de vedere economic situația comunei, industria 
locală este dominată de o societate comercială cu capital 
german care are ca obiect de activitate producerea de piese 
auto și care a cunoscut o vizibilă extindere. De asemenea, pe 
raza localității există și o firmă specializată în creșterea 
curcilor și puilor de carne, dar si inca 7 firme locale mai mici, 
toate vand in 2009 – 142 de salariati.  



 

Contact: 

SC DAD Expertise SRL 

Alin DUMITRU- Administrator 

Tel./Fax: 0358 401 303 

Email: office@dad-expertise.eu 

Web: www.dad-expertise.eu  
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