
CONCORDIA România
Raport anual 2016

Sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principesa Maria a României



2

CONCORDIA este o organizație independentă, neguvernamentală și nonprofit, activă la nivel 

internațional, care are ca misiune susținerea familiilor aflate în dificultate și (re)integrarea socială 

(familială, școlară, profesională) a copiilor, tinerilor și adulților, spre o viață autonomă și 

responsabilă. 

CONCORDIA ajută rapid și direct la faţa locului.

Noi mergem acolo unde nevoia este mai mare. 

CONCORDIA oferă copiilor o copilărie bună și fericită.

Ne bazăm pe legături stabile şi consolidăm familiile. 

CONCORDIA însoțește copiii și tinerii spre o viață autonomă.

Noi creăm oportunități prin educație şcolară și învățarea unei meserii. 

CONCORDIA se bazează pe drepturile internaţionale ale copilului şi ale omului.

Colaborăm pentru o societate deschisă şi solidară.

MISIUNEA NOASTRĂ



                        Pater Markus Inama SJ   
Membru CONCORDIA Internațional  

PREFAȚĂ

Stimate Domnule, Stimată Doamnă,

CONCORDIA Proiecte Sociale privesc cu mândrie în 

urmă. Pentru că am realizat mult în acești 25 de 

ani, acum a venit momentul să modelăm viitorul. 

Au fost deja stabiliți pașii cheie pentru noua 

direcție: ne îndepărtăm treptat de unitățile mari, 

acum copiii locuiesc în case de tip familial. Ca 

atare, putem să acoperim mai bine nevoile fiecărui 

copil și să îl îndrumăm spre un viitor mai sigur.

Pentru noi, membrii Consiliului de Conducere al 

CONCORDIA, acest an a oferit multe ocazii să ne 

oprim pentru scurt timp și să spunem suporterilor 

din ultimii 25 de ani, dar și colegilor: Mulțumesc! 

DANKE! БЛАГОДАРЯ! 

Vă invităm și am fi încântați dacă veți continua să 

fiți alături de noi pentru bunăstarea copiilor și a 

familiilor aflate în grija noastră!

Hans Peter Haselsteiner 
Președinte CONCORDIA Internațional   
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Dragi prieteni,

Anul 2016 este un moment aniversar special, 

vorbind de un sfert de veac în care am susținut cu 

un efort uriaș peste 5.000 de destine. Vorbim aici 

de o sumă de peste 45 milioane de euro cu care 

am reușit să oferim copiilor o familie, tinerilor 

vulnerabili șansa la educație și o slujbă, iar 

oamenilor fără adăpost un sprijin în cele mai grele 

momente. Vă rugăm să fiți de acord cu noi atunci 

când spunem că împreună trebuie să facem mai 

mult! Pentru că, în 2016, 39% dintre copiii 

României trăiesc în sărăcie relativă și aproximativ 

20% dintre tinerii angajați, cu vârsta peste 18 ani, 

trăiesc sub pragul sărăciei. 

Fiecare gest în parte este prețuit la justa lui 

valoare. Așadar, mulțumim prietenilor și 

partenerilor noștri din anul 2016! Fără sprijinul  

lor munca noastră nu ar fi fost posibilă! 

În egală măsură, dorim să mulțumim întregii 

echipe CONCORDIA pentru profesionalism, pentru 

munca responsabilă și pentru sufletul pus în 

programele noastre!

Elena Matache
Director Executiv Programe și Proiecte CONCORDIA România  

Diana Certan
Director Executiv Comunicare și Fundraising CONCORDIA România  

         Ulla Konrad 
Președinte Executiv CONCORDIA Internațional



PROIECTE ADAPTATE NEVOILOR

CONCORDIA a adaptat constant proiectele și 

serviciile în funcție de vârsta, nevoile și gradul de 

independență a beneficiarilor. Dacă la început 

serviciile erau destinate preponderent copiilor, 

ulterior s-au adăugat servicii pentru tineri și, în 

ultimii ani, servicii pentru familii. 

La început, organizația era centrată pe centre de 

plasament și adăpost pentru copiii străzii, 

ulterior dezvoltând proiecte de viață indepen- 

dentă, educație vocațională și consiliere 

profesională, proiecte de inserție profesională și 

ateliere protejate.

În prezent, CONCORDIA are în derulare proiecte 

tip centre rezidențiale, centre de zi și consiliere 

pentru copii și familii, o școală de meserii și job 

coaching, locuințe pentru o viață independentă  

și apartamente sociale, un adăpost pentru 

oamenii străzii, locuințe protejate și două 

întreprinderi sociale de inserție.

CONCORDIA LA NIVEL INTERNAȚIONAL

CONCORDIA Proiecte Sociale este o organizație 

non-profit cu sediul la Viena, cu cinci organi- 

zații locale în România, Bulgaria, Republica 

Moldova, Austria și Germania.

Ca organizație umanitară independentă, activă  

la nivel internațional, misiunea noastră de bază 

este să sprijinim copiii, tinerii și familiile aflate  

în dificultate, într-un mod direct, rapid și 

durabil. 

25 DE ANI DE ACTIVITATE ÎN ROMÂNIA

Timp de 25 de ani, CONCORDIA a ajutat în 

România peste 5.000 de copii și tineri și 

ocrotește anual peste 600 de copii şi tineri în 

casele şi locuinţele sale din Bucureşti, Ploieşti 

şi Ariceştii Rahtivani, Judeţul Prahova. Peste 

200 de angajați și voluntari se dedică în fiecare 

zi proiectelor noastre. 
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Cooperativă Agricolă de Producție părăsită, care a 

fost renovată și transformată într-o comunitate în 

vederea reintegrării sociale, educaționale și 

profesionale, inițial doar în beneficiul copiilor 

străzii, ulterior pentru orice copil lipsit de ocroti- 

rea părintească.  

Această locație a devenit FERMA PENTRU COPII.  

Aici au fost construite nouă centre rezidențiale     

de tip familial, ateliere de brutărie și tâmplărie,      

o capelă, o sală de sport și un teren utilizat pentru 

grădinărit și agricultură. 72 de copii de pe stradă 

sau fără ocrotire părintească locuiau aici și lungul 

proces de recuperare și incluziune socială a înce-

put. Copiii aveau între 1 an și 18 ani. 

În anul 1992 a fost deschisă prima casă în Piața 

Concordia cu destinație de sediu și adăpost. În 

paralel, asistenții noștri sociali au început munca 

de asistență stradală. 

La 80 de km nord de București, în Ariceștii 

Rahtivani (Prahova), CONCORDIA a primit o 

1991

Părintele Georg Sporschill SJ și Ruth Zenkert au 

mers în București și au deschis primul adăpost 

pentru copiii străzii.

A fost cumpărată o casă în Piața Concordia din 

București, aceasta oferind numele său tinerei 

organizații. 

1992

72 de copii din stradă sau fără ocrotire părintească 

locuiau la FERMA PENTRU COPII și lungul proces de 

recuperare și incluziune socială a început.

A început renovarea FERMEI PENTRU COPII din 

Ariceștii Rahtivani, Județul Prahova. 

În octombrie 1991, Părintele austriac Georg 

Sporschill SJ a venit în România însoțit de trei 

voluntari din Germania și Austria. Prima lor 

misiune: șase luni de dialog cu copiii aflați pe 

străzi și înființarea unui adăpost pentru aceștia. 

CUM A LUAT NAȘTERE CONCORDIA 

PRIMELE PROIECTE
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Toți copiii aflați în grija CONCORDIA au fost înscriși 

la grădinițe și școli publice, alături de copiii din 

comunitate. În 1996, primii patru tineri care în 

urmă cu patru ani erau încă copii și inauguraseră 

FERMA s-au mutat într-o locuință din sat și au 

început o viață independentă. Câțiva tineri din 

FERMĂ și din satul aflat în apropiere au devenit 

primii brutari calificați cu diplome obținute în 

cadrul brutăriei de aici.

În 1999 a fost inaugurată o casă pentru 32 de 

copii din stradă organizați în trei grupuri familiale. 

Din 2008, aceasta se transformă în locuințe 

sociale unde 30 de tineri proveniți din centre de 

plasament, mediul rural sau din stradă sunt 

sprijiniți să își găsească un loc de muncă și să 

devină independenți. 

Din anul 2000, Casa AUSTRIA din Ploiești 

găzduiește 24 de copii fără ocrotire părintească 

organizați în două grupuri de tip familial. 

Inaugurat în același an, Centrul Social SFÂNTUL 

ANDREI din București a fost destinat copiilor 

străzii. Aici ei începeau o viață nouă: puteau veni 

să se spele, să-și schimbe hainele, să mănânce,  

să se joace și să învețe. Erau sprijiniți în procura-

rea actelor de identitate, în găsirea unui loc de 

muncă, în soluționarea cât mai favorabilă a 

problemelor cu poliția sau cu alte instituții ale 

statului. 

În 2015, Centrul Social SFÂNTUL ANDREI s-a 

transformat în Locuința Protejată Casa HANNES 

pentru persoane adulte cu dizabilităţi psihice și 

boli asociate. Aici locuiesc şase femei cu vârste 

1999

1996

În casele rezidențiale de tip familial, primii copii  

au fost însoțiți pe drumul lor pentru recâștigarea 

încrederii în sine.

Inițial adăpost pentru copiii de pe stradă, Casa 

SFÂNTUL PAUL s-a transformat  în locuințe sociale 

pentru tineri. 

2000

Case de tip rezidențial au fost deschise progresiv 

în București și Ploiești.

Inițial proiect destinat copiilor străzii, Centrul Social 

SFÂNTUL ANDREI a devenit Locuința Protejată Casa 

HANNES în 2015.

CENTRUL DE PLASAMENT SFÂNTUL PAUL

CENTRUL REZIDENȚIAL CASA AUSTRIA
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cuprinse între 18 și 38 de ani care au locuit pe 

stradă și, cu o muncă intensivă, s-a reușit 

integrarea lor socială. Aceste persoane necesită 

supraveghere și sprijin pe termen lung. 

Casa ALEXANDRA a devenit locuință socială în 

2008. În 2015 s-a transformat în Centrul de Servicii 

pentru Copii și Familii Casa ALEXANDRA cu o 

capacitate de 36 de locuri pentru copii, inclusiv de 

etnie romă, din cartiere sărace ale Ploieștiului. 

Centrul oferă o masă caldă, programe educaționale 

de tip școală după școală pentru copii, sprijin 

pentru găsirea unui loc de muncă pentru familii, 

informare pentru sănătate, consiliere psihologică 

şi sprijin pentru acces la serviciile publice. 

Inaugurată în 2001, Casa CRISTINA era destinată 

copiilor străzii din Ploiești. Începând cu 2013, 

Centrul de Zi Casa CRISTINA oferă servicii de tip 

școală după școală pentru 36 de copii din Mimiu, 

un cartier sărac de la marginea Ploieștiului. Aici 

copiii beneficiază de o masă caldă, programe 

educaționale formale și nonformale, informare 

pentru sănătate, consiliere şi sprijin pentru acces 

la serviciile publice. 

La început cămin pentru 15 bebeluși abandonați, 

CASA CRISTINA ȘI CASA ALEXANDRA 

Șapte case de tip familial găzduiesc 84 de copii și 

tineri rămași fără ocrotirea părintească. Odată cu 

inaugurarea proiectului în 2001, ei beneficiază de 

hrană, asistență socială și servicii medicale, merg 

la școală și se bucură de activități extrașcolare.

CONCORDIA ORAȘUL COPIILOR

84 de copii găsesc o casă nouă la CONCORDIA 

Orașul Copiilor. Au fost preluați o mare parte dintre 

copiii și sugarii din orfelinatele de stat.  

A fost inaugurat proiectul CONCORDIA Orașul 

Copiilor cu șapte case de tip familial.

2001
De asemenea, Casa ALEXANDRA oferă acum           

36 de locuri pentru copiii din cartierele sărace ale 

Ploieștiului.

Inaugurată în 2001, Casa CRISTINA oferă în prezent 

servicii de tip școală după școală pentru 36 de 

copii romi din Mimiu.

25 DE ANI
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Din 2002, tinerii de pe stradă pot găsi un loc 

primitor, o masă caldă, un loc de dormit, condiții 

pentru igiena proprie și servicii sociale adecvate 

pentru reintegrarea socială, educațională și 

profesională. Centrul oferă 60 de locuri pentru 

persoane cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani. 

În anul 2009 a fost inaugurată Casa IUDA, o 

locuință socială cu 21 de locuri pentru tinerii care  

lucrează sau pentru tinerii absolvenți ai Școlii de 

Meserii CONCORDIA aflați în căutarea unui loc de 

muncă. Aici ei pot locui pe o durată limitată. 

La Casa IUDA se află și Atelierul Protejat 

Ocupațional care a fost inaugurat în anul 2015. 

Atelierul se adresează unui număr de șase 

persoane fără adăpost, cu dizabilități, care se 

confruntă cu dificultăți majore de adaptare la un 

loc de muncă, neavând experiența și abilitățile 

necesare. Programul ajută persoana să treacă de 

la stadiul de persoană asistată în permanență la o 

persoană activă, capabilă să-și autogestioneze 

viața și să evolueze spre statutul de angajat stabil.

CENTRUL SOCIAL SFÂNTUL LAZĂR

Deschisă în 2005, Casa EVA găzduiește în prezent 

27 de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani. 

Tinerii merg la liceu, urmează cursuri de formare 

profesională sau o facultate. De asemenea, ei 

beneficiază de un program de dezvoltare a 

abilităților de viață independentă, capacitându-i 

să ia decizii cu privire la propriul parcurs educațio-

nal și la carieră.  

CASA EVA

CASA IUDA

2002

2005

În prezent, Casa EVA găzduiește 27 de tineri.

Centrul Social Sfântul LAZĂR își deschide 

porțile ca punct de contact pentru copiii și 

adolescenții care locuiesc pe stradă.

2009

Casa IUDA oferă 21 de locuri pentru tinerii care au 

devenit angajați sau își caută un loc de muncă.

Din 2015, șase fete cu dizabilități sunt implicate în 

activitățile Atelierului Ocupațional Protejat.
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2010

2011

Inaugurată în anul 2010, Școala de Meserii 

CONCORDIA face parte din Centrul pentru Educație 

și Formare Profesională CONCORDIA și oferă 

oportunități incluzive de formare profesională 

pentru 40 de tineri defavorizați social, garantând 

accesul acestora la educație și formare profesiona-

lă de calitate. Centrul organizează cursuri de 

formare profesională cu o durată de până la doi ani 

pentru meseriile de brutar/patiser, bucătar, 

ospătar, tâmplar şi lucrător în cultura plantelor, iar 

la terminarea acestor cursuri, în urma unui examen, 

absolvenţii primesc o diplomă recunoscută de către 

Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC). Prin 

serviciul de Job Coaching îi sprijinim în găsirea unui 

loc de muncă. Până în anul 2016, 148 de elevi au 

absolvit unul dintre cursurile noastre.

În septembrie 2015, Școala de Meserii 

CONCORDIA a format prima grupă de brutari/ 

patiseri/preparatori produse făinoase și, în 2016, 

prima grupă de bucătari în parteneriat cu Colegiul 

Economic „Virgil Madgearu“ din Ploiești, ambele 

cu o durată de 3 ani. 

ȘCOALA DE MESERII CONCORDIA

Înființată în 2011, Brutăria CONCORDIA este o 

întreprindere de economie socială care face parte 

din CONCORDIA Development S.R.L., ramură 

economică a Organizației Umanitare CONCORDIA.

Prin vânzarea produselor de panificație și 

patiserie, tineri aflați în dificultate urmează 

cursurile de brutar/patiser organizate de Școala 

de Meserii CONCORDIA. Absolvenții pot rămâne 

angajații brutăriei noastre, ca rampă de lansare 

către piața muncii.

BRUTĂRIA CONCORDIA

Școala de Meserii CONCORDIA oferă anual 40 de 

locuri pentru cinci cursuri de formare profesională.

În 2015, s-a format prima grupă de brutari/patiseri/ 

preparatori produse făinoase în parteneriat cu 

Colegiul Economic „Virgil Madgearu“ din Ploiești.

A fost inaugurată Brutăria CONCORDIA unde elevii 

își desfășoară practica, iar absolvenții Școlii de 

Meserii CONCORDIA pot rămâne angajații noștri.

Produsele de panificație și de patiserie de la 

Brutăria CONCORDIA pot fi comandate prin 

Serviciul de comenzi. Toate veniturile obținute 

susțin cursurile pentru brutari/patiseri.

25 DE ANI
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Începând cu anul 2014, Serviciul de Job Coaching 

din București și Prahova se adresează tinerilor 

care părăsesc centrele de plasament, persoanelor 

fără adăpost și familiilor acestora, precum și 

adulților din comunitățile sărace, sprijinindu-i în 

integrarea socio-profesională.

SERVICIUL DE JOB COACHINGBrutăria CONCORDIA este dotată la standarde 
europene și are implementat sistemul de 
management al calității și siguranței alimentelor 
ISO 9001/2008 și ISO 22000/2005. 

Brutăria CONCORDIA a fost premiată ca model de  
succes de afacere socială: ERSTE Foundation 
Award for Social Integration (2011), NESsT 
România - Competiția Întreprinderilor Sociale 
(2013) și METRO – Starurile Comunității (2014).
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Academia CONCORDIA a luat ființă în anul 2012 și  
are ca principal obiectiv, la nivel internațional, 
susținerea nemijlocită și permanentă a dezvoltării 
personale și profesionale a echipei. Academia a 
devenit și furnizor extern de formări certificate de 
foarte bună calitate, cu recunoaștere europeană, 
care sprijină creșterea calității în întreg sistemul 
de asistență socială.  

ACADEMIA CONCORDIA

Pe 24 septembrie 2015, Organizația Umanitară 

CONCORDIA a primit Înaltul Patronaj al Alteței Sale 

Regale Principesa Maria a României în cadrul 

Concertului Caritabil „Pentru ca poveștile triste să 

aibă un final fericit!“, organizat de CONCORDIA la 

Teatrul Odeon din București.  

ÎNALTUL PATRONAJ AL ALTEȚEI SALE REGALE 

PRINCIPESA MARIA A ROMÂNIEI

2012
Serviciul de Job Coaching sprijină persoanele 

provenite din medii dezavantajate în integrarea lor 

socio-profesională.

Academia CONCORDIA lansează programe de 

dezvoltare profesională și personală pentru 

echipa CONCORDIEI.

10

2015

Ceremonia acordării Înaltului Patronaj al Alteței 

Sale Regale Principesa Maria a României. 

2016

În prezent, Academia CONCORDIA livrează 

programe de formare în management social, 

supervizare și practică socială, în manieră 

standardizată, dar și customizată. 

2014
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AM AJUTAT 2.029 DE COPII, TINERI ȘI ADULȚI

Pe tot parcursul anului 2016, Organizația 

Umanitară CONCORDIA a sprijinit un număr de 

2.029 de copii, tineri și adulți prin proiectele și 

programele sale din București și Prahova. 

În munca cu copiii, accentul s-a pus pe 

activitățile pentru reunirea cu propriile familii și 

prevenirea abandonului familial. Astfel, 39 de 

copii din casele de tip familial au fost 

reintegrați în familia naturală, 118 familii au 

fost consiliate pentru a menține o legătură 

strânsă cu copiii din casele de tip familial în 

vederea reintegrării și 497 de adulți au fost 

sprijiniți în găsirea unui loc de muncă prin 

serviciul de Job Coaching.  

Din cei patru ani de experiență de lucru în 

cadrul centrelor de zi am înțeles faptul că, fără 

un suport la grădiniță, copiii nu se vor putea 

adapta cerințelor școlare în clasa 0, lucru care 

duce la abandon școlar încă din primii ani. 

Pentru a preveni această situație, un educator 

din CONCORDIA a lucrat zilnic împreună cu 

educatorul grădiniței din cartierul Mimiu pe tot 

parcursul anului 2016, programele devenind 

mult mai atractive pentru copii, aceștia 

dorindu-și să participe la activitățile de aici.    

Pe de altă parte, prin echipa mobilă, au fost 
obținute actele de stare civilă necesare, iar 
copiii au primit îmbrăcăminte, încălțăminte și 
rechizite, astfel încât să fie întrunite condițiile 
pentru ca părinții să își poată trimită copiii la 
grădiniță. 

În 2016, 57 de copii au fost sprijiniți să meargă 
la grădinița din comunitate. 

57 DE COPII AU MERS LA GRĂDINIȚĂ

În 2016, CONCORDIA a obținut noi licențe de 

funcționare pentru cinci proiecte din București 

și Ploiești: Adăpostul de Noapte SFÂNTUL 

LAZĂR, Locuința Socială IUDA, Locuința Socială 

SFÂNTUL PAUL, Locuința Protejată pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități Casa HANNES   

și Centrul de Zi pentru Copii și Familii Casa 

ALEXANDRA, acordate de Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 

Vârstnice. 

În 2017 ne vom concentra pe obținerea 

acreditării Organizației Umanitare CONCORDIA 

ca furnizor de servicii specializate pentru 

stimularea ocupării forței de muncă, servicii de 

informare și consiliere, precum și pentru 

servicii de mediere a muncii pe piața internă.

Studenții și cadrul didactic din cadrul Școlii de 

Meserii CONCORDIA s-au bucurat de un schimb 

de experiență realizat în colaborare cu cinci 

școli agricole din Niederösterreich. 

De asemenea, în cadrul școlii a avut loc o vizită 

de studiu a Departamentului de bucătari și 

dulgheri de la Școala Agricolă „Warth“.

LICENȚE DE FUNCȚIONARE

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ PENTRU ELEVI

CLASĂ DE BUCĂTARI ÎN SISTEM DUAL

În septembrie s-a înființat o nouă clasă 

pentru bucătari în parteneriat cu Colegiul 

Economic „Virgil Madgearu“ din Ploiești 

formată din 28 de studenți, 10 elevi din 

CONCORDIA și 18 elevi din Ploiești. 

CE AM FĂCUT?

RETROSPECTIVĂ 2016
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Organizația Umanitară CONCORDIA lucrează cu 

voluntari din România, Austria și Germania pentru 

perioade de timp care variază între două săptămâni 

și un an. Voluntarii străini veniți pe o perioadă 

lungă de timp parcurg o etapă de pregătire de două 

săptămâni în care studiază limba română și învață 

mai multe despre România și organizație. 

În anul 2016, 146 de voluntari au fost implicați în 

activitățile de zi cu zi ale CONCORDIEI.

146 DE VOLUNTARI ÎN ROMÂNIA



NOI PROIECTE ALE ACADEMIEI CONCORDIA 

În anul 2016, în conformitate cu direcția 

strategică de creștere a calității serviciilor 

sociale la nivel național și internațional, 

Academia CONCORDIA a demarat două 

parteneriate strategice cu furnizori de formare 

de prestigiu din Austria, Kardinal Koning Haus 

și Universitatea de Știinţe Aplicate Vorarlberg.

„Personal specializat pentru servicii sociale de 

calitate în Europa de Est“ este primul proiect 

finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii 

Europene implementat de CONCORDIA 

România. Scopul proiectului este de a crește 

capacitatea furnizorilor de servicii sociale din 

România și Bulgaria de a dezvolta formarea în 

managementul serviciilor sociale, adaptată 

contextului specific Europei de Sud-Est. 

„Programul de formare profesională pentru 

practicienii din serviciile sociale pentru 

comunitățile dezavantajate“ este un proiect 

finanțat de Land Vorarlberg. Scopul proiectului 

este de a dezvolta abilitățile practice ale 

profesioniștilor din domeniul asistenței sociale 

pentru a-și îmbunătăți impactul profesional în 

lucrul cu persoanele defavorizate. 

În mai 2016, a luat ființă a doua întreprindere 
de economie socială, CONCORDIA Agricultură, 
care, alături de Brutăria CONCORDIA, face 
parte din CONCORDIA Development. A fost 
implementat același sistem de integrare a 
tinerilor și de susținere a cursurilor Școlii de 
Meserii CONCORDIA și au fost angajați cu 
succes patru tineri din grupuri vulnerabile.

CONCORDIA AGRICULTURĂ

Proiectul „Calitatea reformei serviciilor 

sociale în România“ este finanțat de UNICEF 

și implementat de Federaţia Organizaţiilor 

Neguvernamentale pentru Protecţia Copilului 

(FONPC), CONCORDIA fiind partenerul pentru 

furnizarea formării pentru ocupațiile de  

manager în servicii sociale și supervizor în 

servicii sociale. Organizația Umanitară 

CONCORDIA a inițiat și a parcurs toate 

demersurile de introducere în COR a 

ocupațiilor de manager în servicii sociale și 

supervizor în servicii sociale și, în prezent, 

este partener FONPC în această etapă 

ulterioară de dezvoltare a standardelor 

ocupaționale.
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„Am aflat de organizație în urmă cu un an. Știam că este o Școală de Meserii 

și mi-am dorit să fac un curs. Sunt din Buzău și provin de la un centru de 

plasament. Momentan locuiesc în cadrul apartamentelor sociale, am 

terminat cursul de ospătar și lucrez în Ploiești, la o terasă. CONCORDIA 

m-a luat de la zero, nu știam aproape nimic despre ospătărie, despre 

cum trebuie să te comporți cu clienții. M-a ajutat foarte mult și pot să 

spun că aici m-am maturizat foarte mult, am crescut și nu regret că am 

venit.“ - Alexandra, 19 ani 

CONCERTUL CARITABIL „PENTRU CA POVEȘTILE TRISTE SĂ AIBĂ UN FINAL FERICIT!“

CONCORDIA România a organizat pe 29 septembrie principalul eveniment de strângere de fonduri al 

anului, Concertul Caritabil „Pentru ca poveștile triste să aibă un final fericit!“, la Teatrul ODEON din 

București. Evenimentul a marcat un moment special pentru CONCORDIA care a împlinit 25 de ani, timp în 

care a fost alături de peste 5.000 de copii și tineri defavorizați. Toate donațiile obținute au fost destinate 

extinderii proiectelor pentru copii și familiile lor.  

300 de invitați au fost spectatorii unui concert excepțional susținut de violonistul Alexandru Tomescu la 

Vioara Stradivarius Elder – Voicu, în care piese ale marilor compozitori precum George Enescu, Johann 

Sebastian Bach sau Niccolo Paganini, au curs pe scena Teatrului Odeon. Ana Munteanu a transpus în 

desene pe nisip, în acord cu piesele muzicale, povești emoționante pe care CONCORDIA le-a schimbat în 

povești cu final fericit.  Anul acesta, Alexandra Ușurelu a îmbrățișat inițiativa noastră și, alături de Bobby 

Stoica și Muse Quartet, a transmis multe emoții publicului prin interpretarea sa. Surpriza serii a fost 

pregătită chiar de copiii din CONCORDIA care au transmis un mesaj profund prin dansul „Ludic“. 

Evenimentul a avut loc sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principesa Maria a României, iar gazda 

evenimentului a fost și de această dată jurnalista Irina Păcurariu. 

P  REMII LA FESTIVALUL NAȚIONAL DE FOLCLOR  

  

Cinci tinere de la Casa EVA fac parte din ansamblul de dansuri al Orchestrei Populare „Flacăra Prahovei“ a 

Filarmonicii „Paul Constantinescu“. Alături de ansamblul de dansuri, ele au fost premiate la Festivalul 

Național de Folclor care a avut loc la Ploiești.  
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ZIUA PORȚILOR DESCHISE 

Pe 7 aprilie, Şcoala de Meserii CONCORDIA a organizat 

„Ziua porților deschise“ cu scopul de a arăta prietenilor și 

colaboratorilor noștri reuşitele tinerilor de peste an. Invitații 

au avut ocazia să viziteze Şcoala de Meserii şi să participe la 

diverse activităţi interactive alături de elevi, pregătite la 

atelierele noastre. Oaspeții au învățat cum să prepare 

aperitive, deserturi sau cocktail-luri, cum să orneze turta 

dulce, au degustat pâinea pregătită la Brutăria CONCORDIA 

și au explorat principiile pedagogice aplicate în școală. 

„În 2001 am auzit de Organizația Umanitară CONCORDIA, eu fiind la un cen- 

tru de plasament din Bușteni. Am plecat la organizație prin Protecția Copi-

lului. De atunci am intrat în a doua familie, cea a CONCORDIEI, unde am 

stat 10 ani în care mi-am terminat studiile și am învățat o meserie. M-a 

atras de mic gătitul, de acolo a devenit pasiune. Am început de la zero, 

iar acum am ajuns la un nivel la care sunt mulțumit, dar aș vrea și mai 

mult, să mă depășesc pe mine. În Marriott lucrez de 6 ani și am învățat 

foarte multe lucruri. CONCORDIA a însemnat pentru mine a doua familie 

și pot să îi mulțumesc pentru că astăzi am devenit ceea ce sunt și am ajuns 

bine.“ - Nicolae, 29 de ani

FESTIVALUL ONGFEST

În luna mai am fost prezenți la Festivalul ONGFest care a avut 

loc în Parcul Herăstrău din București. Vizitatorii au avut 

ocazia să deguste produsele făcute de elevii noștri la 

cursurile pentru brutari și patiseri desfășurate la Școala de 

Meserii CONCORDIA, iar tonul festivalului a fost dat de 

Toboșarii CONCORDIA cu ritmuri africane care au anunțat 

deschiderea evenimentului. 

Pentru al doilea an consecutiv, Organizația Umanitară 

CONCORDIA a fost prezentă la cele trei maratoane anuale 

organizate de Bucharest Running Club: Uniqa 10K & Family 

Run, OMV Petrom Bucharest Half Marathon și Raiffeisen Bank 

Bucharest Marathon. Taraful și Toboșarii CONCORDIA au 

încurajat participanții la punctele de susținere de pe traseul 

curselor. 

Toate fondurile strânse în urma acestor acțiuni au fost 

destinate renovării și dotării atelierelor din cadrul Școlii de 

Meserii CONCORDIA.

AU ALERGAT PENTRU CAUZA NOASTRĂ

EVENIMENTE
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Brutăria CONCORDIA a fost nominalizată și premiată pentru 

categoria „Comunitatea în care doresc să trăiesc“ / Antrepre-

noriat social, iar proiectul „Servicii integrate pentru familii din 

zone dezavantajate“ pentru categoria „Asistență socială“.

O seară deosebită, înconjurați de oameni cu suflete mari care 

activează în folosul comunității în care trăim!

CONCORDIA COLOREAZĂ VISELE COPIILOR 

În ultima sâmbătă din august, CONCORDIA a organizat Festivalul „Vis de Vară“ prin care au fost sărbătoriți 

cei 25 de ani de când organizația a venit în sprijinul copiilor și tinerilor care aveau nevoie de un adăpost, 

educație și sprijin către o viață independentă. Evenimentul a adus împreună peste 800 de invitați la primul 

proiect al său, FERMA PENTRU COPII, din Ariceștii Rahtivani, Județul Prahova. Cei mai vechi angajați au fost 

premiați pentru întreaga lor activitate. Corul Superar, Toboșarii CONCORDIA, Taraful, Big Band-ul și dansul 

„Măștile“ i-au entuziasmat pe cei prezenți: invitați de seamă din România și Austria, copii și tineri din 

CONCORDIA și comunitate, voluntari și prieteni, autorități și susținători. 

PREMII ȘI RECUNOAȘTERI

„Prima dată am auzit de CONCORDIA de la niște voluntari care vorbeau cu 

tinerii și copiii de pe stradă și încercau să îi aducă în organizație. Aici am 

ajuns cu ajutorul acelor voluntari. Primul moment frumos al meu a fost 

când am reușit să învăț să cânt la saxofon cu un profesor din organizație 

care mi-a zis: „Băiatule, tu ai talent și o să ajungi un mare saxofonist!“.  

Alte momente frumoase: concertele, plimbările, excursiile, copiii… o 

viață nouă. Nu am cuvinte să descriu. În primul rând, vreau să mulțumesc 

organizației pentru ajutorul pe care mi l-a oferit și mi-l oferă! Mulți ani în 

continuare, la cât mai multe proiecte și la cât mai multe reușite! Și vreau să 

aud de CONCORDIA și când voi fi bătrân.“ - Florin, 22 de ani
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Pe 27 mai, am avut onoarea să primim Premiul Special pentru 

Implicare Socială acordat proiectului Școala de Meserii 

CONCORDIA în cadrul Galei Premiilor Capital - Excelență în 

Afaceri. 

De asemenea, două premii importante au fost primite pe            

9 noiembrie în cadrul Galei Comunității Prahovene, eveniment 

care a avut loc la Teatrul Toma Caragiu din Ploiești. 



VIZITE

În anul 2016 au avut loc 60 de vizite ale partenerilor noștri actuali și potențiali din România și Austria. În 

februarie, reprezentanți din mediul politic și din administrația Regiunii Vorarlberg din Austria, împreună 

cu Domnul Benedikt Saupe, Adjunct Șef de Misiune la Ambasada Austriei în România, au vizitat proiectele 

CONCORDIA din Ploiești și București. Pentru a înțelege mai bine cultura migranților romi și pentru a 

identifica soluții pe termen lung, au avut loc vizite în zonele sărace ale Ploieștiului, Cartierele Mimiu și 

Bereasca, precum și în Comuna Blegoi din Prahova. De asemenea, au avut loc întâlniri și discuții pe 

această temă cu Viceprimarul Ploieștiului cu atribuții de Primar, Domnul Mihai Ganea, cu reprezentantul 

D.G.A.S.P.C. Prahova, Domnul Mihai Călin, și cu reprezentanții Habitat for Humanity România.

Pe 16 decembrie, Alteţa Sa Regală Principesa Maria a României a vizitat Centrul de Zi Casa CRISTINA și 

Cartierul Mimiu, unde a oferit daruri copiilor și familiilor lor. Copiii au cântat colinde și au împodobit 

bradul împreună cu Alteța Sa Regală. 

ZILE DE NEUITAT PENTRU COPII ȘI TINERI 

  

61 de copii din CONCORDIA au petrecut clipe de neuitat în tabăra de vară de la Centrul de Agrement 

Pădureni, aparținând Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna. Activitățile au avut drept scop 

dezvoltarea încrederii în forțele proprii, comunicării și responsabilității prin activități educaționale, dar și 

înțelegerea tradițiilor și culturii românești. 

Pentru a cincea oară, CONCORDIA a făcut parte din „Flota Păcii“ cu un grup de 6 copii şi tineri care, alături 

de alţi copii din diverse medii etnice şi sociale din Europa, au petrecut o săptămână pe marea Adriatică, 

navigând împreună în largul coastei croate. Acest proiect a oferit condiţii ideale punerii în aplicare eficient 

şi profesional, cu impact de durată, a principalelor obiective: integrarea socială, toleranţa şi înţelegerea 

internaţională. 

Pentru al 17-lea an consecutiv, „Trenul lui Moș Nicolae“ a transportat 700 de copii proveniți din medii 

sociale defavorizate. 12 copii ocrotiți de Organizația Umanitară CONCORDIA au participat la marea 

sărbătoare. Aceste zile au adus magia Crăciunului în Salzburg, dar și multă distracție. Evenimentul a avut 

loc cu sprijinul ÖBB, operatorul liniilor feroviare austriece, și a tinerilor samariteni ASJ. 

EVENIMENTE
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Pe tot parcursul anului 2016, Organizația Umanitară CONCORDIA a sprijinit un număr de 2.029 de copii, 

tineri și adulți prin proiectele și programele sale din București și Prahova. 

39 de copii din casele de tip familial au fost reintegrați în familia naturală, 118 familii au fost consiliate 

pentru a menține o legătură strânsă cu copiii din casele de tip familial în vederea reintegrării și 497 de 

adulți au fost sprijiniți în găsirea unui loc de muncă în Prahova și București, prin serviciul de Job Coaching.  

SITUAȚIA NUMĂRULUI DE BENEFICIARI PE PROIECTE
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PROIECTE

PROIECT / FACILITĂȚI / OFERTĂ ORAȘ
DIN 

ANUL
LOCURI BENEFICIARI

Centrul de Plasament - Case de tip familial CONCORDIA Orașul Copiilor: Casa AUGUSTIN, 

Casa LEOPOLD, Casa MONTAFON, Casa UNIQA
Ploiești 2001 28 49

Centrul de Plasament - Case de tip familial FERMA PENTRU COPII: Casa ELISABETH, Casa 

BUNUL PĂSTOR, Casa ARHANGHEL MIHAIL, Casa SFÂNTUL IGNAȚIU, Casa CAROLINE, Casa 

IOSIF, Casa TOMA, Casa VIENA, Casa RENATE și Casa URSULA 

Ariceștii 

Rahtivani
1992 72 77

Centrul de Plasament - Casă de tip familial Casa AUSTRIA Ploiești 2000 24 29

Centrul de Plasament - Casă de tip familial Casa EVA Ploiești 2005 27 35

Centrul Rezidențial pentru Tineri Casa ABRAHAM Ploiești 2009 24 49

Locuința Socială IUDA  București 2009 21 37

Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Casa HANNES București 2015 6 6

Locuința Socială SFÂNTUL PAUL București 1999 30 57

Adăpostul de Noapte Centrul Social SFÂNTUL LAZĂR București 2002 60 350

Centrul de terapie Casa CRISTINA Ploiești 2013 64

Centrul de Zi pentru Copii Casa CRISTINA Ploiești 2013 88

Centrul de terapie Casa ALEXANDRA Ploiești 2015 54

Centrul de Zi pentru Copii și Familii Casa ALEXANDRA Ploiești 2015 70

Asistență stradală / Asistență socială persoane private de libertate București 1991 113

Asistență stradală Ploiești 2013 316

Consiliere pentru familii (Casa AUSTRIA, Casa EVA,  CONCORDIA Orașul Copiilor, FERMA 

PENTRU COPII)
Prahova 2015 118

Job Coaching Casa SFÂNTUL PAUL București 2013 181

Consiliere Casa CRISTINA Ploiești 2013 36 45

Consiliere Casa ALEXANDRA Ploiești 2015 36 60

Atelier Ocupațional pentru Terapie Casa IUDA București 2014 6 6

Grădinița Mimiu Ploiești 2015 25 57

Școala de Meserii CONCORDIA - cursurile pentru bucătari (1 an) Ploiești 2010 6 19

Școala de Meserii CONCORDIA - cursurile pentru ospătari (1 an) Ploiești 2010 6 19

Școala de Meserii CONCORDIA - cursurile pentru tâmplari (2 ani)
Ariceștii 

Rahtivani
2010 8 13

Școala de Meserii CONCORDIA - cursurile pentru lucrători în cultura plantelor (1 an)
Ariceștii 

Rahtivani
2010 8 20

Școala de Meserii CONCORDIA - cursurile pentru brutari (1 an) Ploiești 2010 16 44

Școala de Meserii CONCORDIA - cursurile pentru bucătari (3 ani) Ploiești 2016 14 24

Școala de Meserii CONCORDIA - cursurile pentru brutari (3 ani) Ploiești 2015 13 27

CAZARE

CONSILIERE PENTRU FAMILII ȘI ASISTENȚĂ STRADALĂ

FORMARE PROFESIONALĂ ȘI PROGRAM EDUCAȚIONAL



AFILIERI ORGANIZAȚIONALE

FINANȚĂRI
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Organizația Umanitară CONCORDIA este membră a:

 Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Protecţia Copilului (FONPC), Membru în Consiliul 

Director (Ramona Gotteszman)

 Coaliției pentru Educație, Membru în Consiliul Director (Diana Certan) 

CONCORDIA Development S.R.L. este membră a:

 Federației Rețelei Întreprinderilor Sociale de Inserție (RISE), Membru Fondator. 

Fiind parte a acestor rețele, CONCORDIA a pledat pentru:

 Inițierea și derularea demersurilor de introducere în COR, coordonarea și participarea la dezvoltarea 

standardelor ocupaționale pentru manager în servicii sociale și supervizor în servicii sociale 

 Creșterea accesului la serviciile publice pentru persoanele în nevoie și atragerea partenerilor pentru 

furnizarea acestora

 Creșterea subvenționării serviciilor sociale din fonduri publice

 Creșterea finanțării publice de la nivel local și contractarea serviciilor sociale

 Îmbunătățirea legislației secundare aprobată în 2016 în domeniul economiei sociale

 Participarea în dezbateri pentru finalizarea legislației secundare aprobată în 2016 privind tichetele 

sociale pentru grădiniță (Legea nr. 248/2015)

 Modificări ale altor legi, norme și metodologii care reglementează activitatea sectorului social.

CONTRACTE DE FINANȚARE

NUME PROIECT FINANȚATOR FINANȚARE

„Școala de Specialiști în Domeniul Social“ Proiect finanțat de Land Vorarlberg, Austria 286.331 EUR

„Servicii integrate pentru familii din zone dezavantajate“

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin 

intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană 

extinsă

157.567 CHF

„Personal specializat pentru servicii sociale de calitate în 

Europa de Est“ 

Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul 

Erasmus+
78.930 EUR 

„Centrul de Zi pentru Copii și  Familii Casa ALEXANDRA al 

Organizației Umanitare CONCORDIA, din Ploiești“
Proiect finanțat de Renovabis 75.000 EUR

„CONCORDIA Agricultură - Întreprindere socială 

sustenabilă pentru inserție profesională“

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin 

intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană 

extinsă

64.723 CHF

„Împreună pentru școală, la Casa CRISTINA!“ Proiect finanțat de Fundația Vodafone România 220.152 LEI

„Servicii integrate pentru persoane adulte din București 

fără adăpost“
Proiect finanțat de Fundația United Way România 157.200 LEI

„Locuință protejată pentru persoane adulte cu dizabilități, 

Casa HANNES“

Proiect susținut de Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 1. Proiectul beneficiază de 

subvenție de la bugetul local conform Legii 34/1998

104.530 LEI

„Servicii integrate pentru cetățenii de etnie romă din 

cartierul Mimiu din Ploiești“
Proiect finanțat de Agenția Națională pentru Romi 37.337 LEI

„Management de caz pentru tineri adulți fără adăpost“ Proiect finanțat de Give Eur-Hope ASBL 6.000 EUR

„Protecție, consiliere și relaționare pentru copii 

vulnerabili“ 
Proiect finanțat de Municipiul Ploiești 25.000 LEI

„Copii pregătiți pentru Școală“ Proiect finanțat de Fundația Principesa Margareta a României 9.000 LEI



 VENITURI ȘI CHELTUIELI ÎN 2016
ORGANIZAȚIA UMANITARĂ CONCORDIA

*Situațiile financiare anuale sunt auditate de către Rödl & Partner.

TRANSPARENȚĂ

VENITURI

TOTAL VENITURI 2016: 2.962.224,00 EUR
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CHELTUIELI PROIECTE BUCUREȘTI ȘI PLOIEȘTI ÎN 2016: 2.357.473,27 EUR
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DETALIERE CHELTUIELI PE  PROIECTE  DESTINATE COPIILOR, TINERILOR ȘI FAMILIILOR ACESTORA
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Mulțumim Echipei CONCORDIA care în anul 2016 a susținut proiectele noastre și a făcut ca lucrurile să se 

întâmple!

MULȚUMIM COLEGILOR NOȘTRI DIN ORGANIZAȚIA UMANITARĂ CONCORDIA: 
Irina Adăscăliței  | Mircea Ioan Agrigoroaie | Mariana Albert | Ioana Anca | Raluca Ioana Anca | Andreea 

Andrei | Cătălina Nicoleta Andrei | Natalia Andronachi | Ioan Marius Anghel | Constanța Camelia Baciu | 

Letiția Badeu | Cristina Adina Bădicu | Adriana Mihaela Bănică | Emanuel Benedic | Iulian Bercea | Mădălina 

Bercea | Gheorghe Bică | Lucian Biru | Constanța Cristina Bobe | Florin Bobe | Mircea Boieriu | Ovidiu Gabriel 

Boțoc | Iuliana Georgeta Bratoșin | Mariana Brulea | Alexandru Brutaru | Petruța Brutaru | Silviu Marian 

Brutaru | Mihaela Burtel |  Gabriela Butaru | Lucica Călin | Olivia Diana Certan | Diana Chetreanu | Florin 

Chiran | Adina Chiuchiunea | Mădălina Andreea Ciascai | Mariana Ciobanu | Leonida Marian Cocoș | Elena 

Rodica Cojan | Iulian Marius Cojan | Claudia Cojocaru | Rodica Cojocaru | Elena Mariana Coman | Alina Elena 

Constantin | Garofița Constantin | Valentin Constantin | Ioana Lucia Cristescu | Florentina Croitoru | Albert 

Cuffner | Paula Aurelia Cuffner | Maria Dacu | Constantin Marius Diaconu | Ștefania Grațiela Diaconu | Elena 

Tatiana Dima | Steluța Dima | Narcisa Mihaela Dinu | Mihai Doboș | Elena Otilia Dogaru | Elena Mădălina 

Dogaru Ungureanu | Georgian Ciprian Drăguș | Manuela Dana Dredeanu | Florentina Dumitru | Marius 

Cristian Dumitru | Steluța Dumitru | Floarea Duna | Lucian Alexandru Duță | Mihaela Carmen Ene | Elena 

Eparu | Oana Georgiana Eparu | Alexandru Filip | Paula Vasilica Filipache | Maria Ecaterina Floarea | Costin 

Fronoiu | Kerstin Fuchs | Viorica Fusea | Ancuța Fusu | Aurelian Sorin Fusu | Mihaela Georgescu | Marcel 

Ghemea | Mihai Ghemea | Gheorghe Goșman | Ramona Maria Gotteszman | Gheorghe Grama | Elena Grozav | 

Maria Haită | Constantin Aurelian Ilie | Maria Ilie | Valentina Mihaela Ion | Vasilica Ion | Olivia Gabriela 

Ionescu | Aurel Iordache | Marilena Narcisa Iordache | Corina Valentina Iordan | Angela Maria Keim | 

Archontis Koulosousas | Ileana Lazăr |  Valentin Lepădatu | Cătălin Marin | Daniela Marin | Mariana Marin | 

Elena Matache | Elena Mihai | Viorel Gelu Mihăilă | Aida Eugenia Mihalcea | Viorica Mîndru | Valentin Minea | 

Petruța Silvia Mișu | Gherghina Mitică | Elena Mihaela Mititelu | Marinela Moraru | Claudia Munteanu | 

Georgeta Murgea | Costinel Nedelcu | Mihail Nica | Anca Elena Nicolae | Mileta Cerasela Nicolae | Mircea 

Adrian Nicolae | Irina Nicolescu | Georgeta Niculescu | Teodora Nistoroiu | Ion Niță | Delia Maria Olteanu | 

Monica Oprea | Niculina Oprea | Mariana Oprișan | Ion Pană | Bogdana Pandelea | Eduard Nicolae Pârâianu | 

Tamara Patraș | Gelu Păuna | Dana Anca Păunoiu | Bogdan Petre Petrache | Nicolae Petrache | Anca Ramona 

Petraru | Cristina Pîrvan | Victoria Constanța Pițoiu | Ioana Monica Pop | Andreea Cristina Popa | Aurelian 

Marțian Popescu | Elena Verona Pucheanu | Victoria Elena Putică | Crina Rădoi | Alina Cristina Radu Popa | 

Fabian Robu |  Andreea Viorica Roman | Constantin Roșu | Maria Loredana Rusu | Anca Elena Sandu | Filița 

Săpunaru | Romana Sator | Claudia Valentina Săvulescu | Ana Scarlat | Ana Șeicaru | Mugurel Bogdan          

Sescu | Elena Laura Severfi | Nicușor Viorel Simion | Mihaela Spirescu | Dragoș Claudiu Stănculete | 

Mihaela Sterie | Lavinia Carmen Stoica | Daniela Ileana Stroe | Marilena Stroe | Iulian Tancău | Laura Cristina 

Tancău | Antonia Elena Tavangiu | Constantin Teclici | Aurică Toader | Cornelia Trandafir |  Octavian George 

Tudose | Maria Turcu | Simona Mariana Ungureanu | Ionuț Aurelian Vâjâiac |  Marcela Vasile | 

Maria Mădălina Vasile | Ramona Claudia Vasiloae Năstăsache | Tatiana Vișan | Ionelia Gabriela Vlad | 

Cristian Vlăsceanu | Anda Ioana Voinescu | Georgel Zaharia | Florin Zamfir! 

MULȚUMIM COLEGILOR NOȘTRI DE LA CONCORDIA DEVELOPMENT S.R.L.: 
Mihalina Bolcoș | Ionuț Ciupală | Dragoș Florian Coman | Teodora Constantinescu | Gabriel Alexandru 

Diaconu | Flori Roxana Gheorghe | Jenica Gheorghe | Gheorghe Alexandru Jaravete | Patrik Vladimir Jipa | 

Carmen Marinescu | Mihaela Moroianu | Alexandru George Nicolescu | Alexandru Olaru | Cosmin Oprea | 

Cristian Marius Oprea | Marius Gabriel Parfene | Loredana Mădălina Păuna | Andreea Corina Petre | Răzvan 

Petre | Constantin Popescu | Răzvan Adrian Popina | Marius Daniel Sarhei | Gheorghe Alexandru Simion | 

Nicușor Viorel Simion | Oana Andreia Stan | Daniela Alice Stavride | Elena Georgiana Ștefan | Marinel Stroe | 

Lucian Turtoi | Cornel Gabriel Zanfir! 
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MULȚUMIM!

Mulțumim pentru susținere sponsorilor, donatorilor, finanțatorilor și partenerilor noștri!

D.G.A.S.P.C. Prahova | D.G.A.S.P.C. Sector 1 | D.G.A.S.P.C. Sector 4 |  D.G.A.S.P.C. Buzău | D.G.A.S.P.C. Tulcea | 

D.G.A.S.P.C. Brașov | D.G.A.S.P.C. Vaslui | D.G.A.S.P.C. Dâmbovița | D.G.A.S.P.C. Ilfov | Inspectoratul  Județean 

de Poliție Prahova | Consiliul Local al Municipiului Ploiești - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare | 

D.G.P.M.B.- Poliţia Sector 2 | I.P.J. Prahova - Secția Poliție Urbană nr. 3 | Spitalul Penitenciar Jilava | Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino“ Ploiești | A.J.O.F.M. Prahova | Centrul de Prevenire, Evaluare și 

Consiliere Antidrog Prahova | Primăria Comunei Sihlea - Județul Vrancea | Direcția Județeană pentru Sport și 

Tineret Covasna | Colegiul Economic „Virgil Madgearu“ Ploiești | Școala Gimnazială „Toma Caragiu“ Ploiești | 

Școala Gimnazială nr. 13 Ploiești |  ALIAT | Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale“ Ploiești | Facultatea de Teologie 

Romano - Catolică București | UNIQA Asigurări | Marapan Ses |  Les Saveurs D'Yveline Grup | Divan Procurement | 

Angelato | Billa România | Valea Doftanei Serv | Puzzle | Frac Expert Consult | Accor Hotels România | Galantom | 

Brot Manufactur | Maison Mories | Protoieria Ploiești Nord | Protoieria Ploiești Sud | Ilbah Studio Ploiești | 

Asociația Îmi Dăruiesc Ziua Cadou | Fundația Viață și Lumină | Asociația Ateliere Fără Frontiere | Asociația 

Centrul de Resurse Apollo | Samulsocial România | Asociația Ajungem Mari Ploiești | Asociația Lindenfeld | 

Asociația Casa Speranței | Asociația Reach România | Asociația Haven for Children | Asociația Pro Vita pentru 

Născuți și Nenăscuți | Fundația Speranța Copiilor 

  

PARTENERI:

CONTRACTE DE FINANȚARE:
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SPONSORI ȘI DONATORI: 

Asociația Sister | Bella România Impex | Bia Sun Serv | BMB Zentrale | Bobby Stoica | BORG-Werkstatt Götzis | 

Bravo Media Advertising | Claudius Dociu | Cornelia Doller | Cosmin Sbarcea | Dacris Impex | Dan Sepsi | 

EuroPayment Services | Firenze Com | Frac Expert Consult | Gens K2 Asig | GlaxoSmithKline Consumer Healthcare | 

Hilfswerk Liechtenstein | Karl Jehle | Lido Gîrbea | Max Bet | MP Cleaning Systems | Muse Quartet | Novo Vltech 

Solutions | Prangl România | Railway CSG Service | Siguro Concept | SolvIT Networks | Veroskip Trading | 

3M România



Misiunea CONCORDIEI în România este posibilă datorită efortului comun pe care îl fac angajații, voluntarii 
și prietenii noștri. Eforturile tuturor sunt susținute cu ajutorul sponsorilor și prietenilor noștri, iar fără 
acest sprijin nu am fi azi aici. 

Suport financiar: redirecționarea a 20% din taxa pe profit și 2% din impozitul pe venit către CONCORDIA, 

donații directe și sponsorizări, comenzi de produse de la Brutăria CONCORDIA, Atelierul de Artă și 
Atelierul de Tâmplărie pentru sărbătorile de Crăciun și Paște

Parteneriate de afaceri: achiziționarea produselor de brutărie și patiserie, susținerea de training-uri 

profesionale în domeniul dezvoltării organizaționale, dezvoltării personale și managementului 
organizațional, marketing asociat unei cauze sociale, organizarea de team building sau CSR pentru 
angajații companiei

Programe de angajare pentru tinerii care finalizează cursurile de formare profesională sau beneficiarii 

programului de Job Coaching

Donații în natură de bunuri și servicii.

IMPLICĂ-TE ȘI TU!

CONDUCEREA CONCORDIA INTERNAȚIONALCONDUCEREA CONCORDIA ROMÂNIA

Dr. Hans Peter Haselsteiner (Președinte)

Părintele Markus Inama SJ (Membru)

Mag. Ulla Konrad (Președinte Executiv)  

Elena Matache (Director Executiv Programe și Proiecte)

Diana Certan (Director Executiv Comunicare 

și Fundraising)  

CONCORDIA AUSTRIA

Hochstettergasse 6 

1020 Wien

office@concordia.or.at

www.concordia.or.at

CONCORDIA BULGARIA

Ul. Pavlina Unufrieva N. 4

1510 Sofia

bulgaria@concordia.bg

www.concordia.bg

CONCORDIA GERMANIA

Albstadtweg 3 

70567 Stuttgart

stiftung@concordia-sozialprojekte.de

www.concordia-sozialprojekte.de

CONCORDIA MOLDOVA

Str. A. Corobceanu 13/1

2004 Chișinău

moldova@concordia.md

www.concordia.md

Editare text și grafică Organizația Umanitară CONCORDIA: Elena Mihaela Mititelu

Responsabil conținut: Diana Certan

Fotografii: CONCORDIA, Benjamin Kaufmann, Maria Hollunder, Alexandra Pașca, Cosmin Sbarcea 

CONDUCEREA ORGANIZAȚIEI

CONCORDIA ÎN ALTE ȚĂRI

CUM POȚI AJUTA
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