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CONCORDIA este o organizație independentă, neguvernamentală și non-profit, cu un istoric de 27 de ani în 

România, care are ca misiune susținerea şi (re)integrarea socială, familială, școlară și profesională a 

copiilor, tinerilor și a familiilor aflate în dificultate și orientarea lor spre o viață independentă și autonomă. 

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



PREFAȚĂ

Stimată Doamnă, Stimate Domnule, 

Dragi prieteni!

„CONCORDIA poate fi într-adevăr un model de 

bună practică. Pentru mii de copii și de tineri [...] a 

fost și va fi deschisă o poartă către un drum spre 

sănătate, demnitate, educație, spre o șansă pentru 

un viitor de calitate și chiar spre fericire. Toate 

acestea practicând compasiunea activ. Rețineți, vă 

rog: compasiune, nu milă! În realitate, nimeni nu iese 

în avantaj din milă; mila doar şubrezește lucrurile“.

Acest citat dintr-un discurs al lui André Heller 

explică, în câteva cuvinte, ceea ce înseamnă 

CONCORDIA pentru mulți dintre noi: oameni care 

încearcă, cu compasiune, să înțeleagă fiecare poveste 

de viață și visează la un viitor mai bun pentru copiii și 

pentru tinerii pe care îi ocrotesc și îi însoțesc până 

când aceștia își pot croi un drum în viață. 

În calitate de membri ai consiliului de conducere 

CONCORDIA Proiecte Sociale, dorim să vă mulțumim 

încă o dată pentru că împărtășiți cu noi această 

prietenie și sperăm că ne veți fi alături în continuare 

pe drumul nostru către un viitor mai bun! 

Cu recunoștință pentru implicarea activă și 

încrederea dumneavoastră,
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Dragi prieteni,

Ne dorim să schimbăm o realitate pe care 

adesea o ignorăm sau nu o conștientizăm la 

impactul ei real. Explicată în cifre, ea sună așa: 

40% dintre copiii din școală sunt analfabeți 

funcționali,  unul din 11 copii se culcă seara 

înfometat,  25% dintre tineri nu sunt cuprinși nici 

în sistemul educațional și nici angajați pe piața 

muncii.

Doi copii merg zilnic 8 km până la școală. Ei 

trăiesc în cel mai sărăcăcios cartier al Ploieștiului, 

Mimiu, unde casele sunt din chirpici. Ei sunt 

mereu cu zâmbetul pe buze, îndrăgostiți de 

matematică și sport, dar și de activitățile de la 

Centrul de Zi pentru Copii Casa CRISTINA. În ultimii 

ani, nu numai că au înțeles importanța școlii, dar 

sunt și premianți. Casa CRISTINA a devenit un alt 

„ “acasă . Este vorba de Rahela și Ionatan. Ionatan 

zâmbește mereu și, oricât de frig este afară sau 

indiferent de greutăți, își păstrează zâmbetul. El 

ne face să ne înțelegem cu adevărat misiunea și 

importanța existenței unui astfel de centru cu 

servicii integrate pentru copii și familii. 

Acest tip de intervenție păstrează familia unită 

și oferă copiilor șansa să crească sănătos alături 

de părinți, fără a fi în pericol să fie abandonați sau 

să abandoneze școala din cauza sărăciei. 

Aceasta este realitatea pe care dorim să o 

schimbăm și vă invităm să ne fiți alături! Contăm 

pe ajutorul dumneavoastră!

Elena Matache
Director Executiv Programe și Proiecte CONCORDIA România  

Diana Certan
Director Executiv Comunicare și Fundraising CONCORDIA România  

         Ulla Konrad 
Membru Executiv CONCORDIA Internațional

                        Pater Markus Inama SJ   
Membru CONCORDIA Internațional  

Hans Peter Haselsteiner 
Președinte CONCORDIA Internațional   
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„Doamnelor şi Domnilor,

Îmi face o deosebită bucurie pentru că sărbătorim încă un an de activitate a Organizaţiei 

Umanitare CONCORDIA.

Sunt pregătită să continui angajamentele şi parteneriatele pe care le-am clădit în ultimii ani în 

România și totodată să dezvoltăm împreună noi proiecte și programe.

Astăzi, vorbim de importanța centrelor de zi cu servicii sociale integrate pentru copil și familie pe 

care CONCORDIA le-a dezvoltat. Casa CRISTINA este proiectul poate cel mai aproape de sufletul meu și 

îmi dau seama de eficiența acestei intervenții văzând progresele copiilor, având în vedere mediul de 

unde provin și cât de dedicate sunt mamele, trei ani mai târziu, să își țină copiii aproape.

Felicit CONCORDIA pentru că, în ciuda dificultăţilor economice, a legislaţiei impredictibile, precum 

şi a crizei forţei de muncă, ştie să îşi ducă mai departe misiunea fără abatere, oferind un viitor copiilor 

noştri.

Mă alătur demersurilor sale cu inima plină de speranţă şi bucurie, pentru anii care vor veni. 

CONCORDIA ne arată faptul că mereu este loc pentru bine şi pentru caritate în viaţa noastră.“

Alteța Sa Regală Principesa Maria a României, cu ocazia Concertului Caritabil „Pentru ca poveștile 

triste să aibă un final fericit!“, organizat de CONCORDIA la Teatrul Odeon din București, în octombrie 

2018. 

Pe 24 septembrie 2015, Organizația Umanitară CONCORDIA a primit Înaltul Patronaj al Alteței 

Sale Regale Principesa Maria a României. 
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27 DE ANI DE ACTIVITATE ÎN ROMÂNIA
CONCORDIA este o organizație independentă, neguvernamentală și non-profit, cu un istoric de 

27 de ani în România, care are ca misiune susținerea şi (re)integrarea socială, familială, școlară și 

profesională a copiilor, tinerilor și a familiilor aflate în dificultate și orientarea lor spre o viață 

independentă și autonomă. 

La început, organizația a oferit servicii de plasament și adăpost pentru copiii străzii, ulterior 

dezvoltând proiecte de viață independentă, educație vocațională și consiliere profesională, 

proiecte de inserție profesională, centre de zi și întreprinderi de economie socială.

Proiectele de protecție și ocrotire se derulează în București și județul Prahova (Ploiești și 

Ariceștii Rahtivani) și se adresează anual unui număr de peste 2.000 de persoane: 2 centre de zi 

pentru copii și familii, 6 case de tip familial, 1 locuință protejată pentru persoane adulte cu 

dizabilități, 2 locuințe sociale, 1 școală de meserii, servicii de job-coaching, asistență stradală,        

4 întreprinderi de economie socială. Organizația Umanitară CONCORDIA, prin CONCORDIA 

Academia, a devenit furnizor de programe de formare în România, dezvoltând produse orientate 

către creșterea calității intervențiilor sociale: manager în servicii sociale, specialist practician în 

servicii sociale și supervizor în servicii sociale.

CONCORDIA LA NIVEL INTERNAȚIONAL
Ca organizație umanitară independentă, activă la nivel internațional, misiunea noastră este să 

sprijinim copiii, tinerii și familiile aflate în dificultate, într-un mod direct, rapid și durabil. 

CONCORDIA Proiecte Sociale este o organizație non-profit internațională cu sediul în Viena, care 

susține organizațiile naționale CONCORDIA în România, Bulgaria, Republica Moldova, Germania și 

Austria. 



POLITICA DE PROTECȚIE A COPILULUI

Rahela, 10 ani: „Mi-ar 

plăcea ca toți copiii să 

aibă lângă ei oameni în 

care să poată să aibă 

încredere, așa cum eu îi 

am pe părinții mei. 

Dacă fiecare copil ar 

putea să trăiască lângă 

p ă r i n ț i i  s ă i ,  a t u n c i 

lumea ar fi mult mai 

frumoasă și mai bună.“

Politica de Protecție a Copilului CONCORDIA stabilește 

cum să colaborăm cu copiii și tinerii ocrotiți în proiectele 

noastre. Această politică definește clar modul în care facem 

tot ceea ce ne stă în putere pentru a proteja copiii de 

violența fizică și psihică și cum să luăm măsuri preventive. 

Este important pentru noi faptul că, pe lângă angajații 

noștri, copiii și tinerii înșiși cunosc conținutul acestei 

politici. Acesta este motivul pentru care am dezvoltat o 

versiune prietenoasă, împreună cu copiii și tinerii, 



Dimitru, 12 ani: „Eu 

sunt contra violenței în 

familie. Violența face 

c a  u n  c o p i l  s ă  fi e 

stresat, speriat și se va 

integra  cu  greu  în 

societate. [...]

F i e c a r e  c o p i l  a r e 

dreptul la o copilărie 

liniștită și are nevoie de 

sprijinul părinților!“

Florina, 11 ani: „Cel mai 

sigur loc pentru mine este 

Casa Cristina. [...]

Pentru mine, acest loc este 

plin de căldură, prietenie, 

î n ț e l e g e r e ,  r e s p e c t , 

veselie și seriozitate. 

Este locul în care învățăm 

cum să facem toate aceste 

lucruri, cum să devenim 

copii,  tineri și  adulți, 

oameni.“

în ateliere și interviuri care s-au desfășurat pe o perioadă 

de șase luni.

În acest sens, ei au transpus tema în desene sau eseuri. 

Multe eseuri și desene pe tema drepturilor copilului au fost 

realizate, ca cele incluse aici. 

Versiunea prietenoasă a Politicii de Protecție a Copilului 

CONCORDIA a fost tradusă în toate limbile naționale și 

fiecare copil are cunoștință despre drepturile sale.



2018: CONCORDIA în cifre

Peste 100 de alergători pentru 

CONCORDIA la cele 3 maratoane 

anuale, organizate de Bucharest 

Running Club în București.

3 premii naționale.

7 afilieri la rețele de 

organizații și profesioniști.

269 parteneri.

16 finanțatori.

10 granturi aprobate și implementate.

1.123 formulare 2%.

1.915 beneficiari ai serviciilor sociale.

23% 

5% 

45% 

26% 

1% 

Programe alternative pentru

îngrijirea copiilor

Programe pentru adulți 

Programe de intervenție în 

comunitate 

Programe de educație 

Programe de business social

Situația beneficiarilor în programe

178 de angajați au susținut misiunea 

Organizației Umanitare CONCORDIA.



Cinci copii care locuiesc la Casa de tip familial Casa 

AUSTRIA au obținut câte o bursă la două școli private 

din Ploiești pentru rezultate foarte bune la învățătură, 

iar trei tineri au fost admiși la facultate.

În casele de tip familial, gradul de absolvire pentru 

anul 2018 a fost de 95%, iar în centrele de zi ale 

Organizației Umanitare CONCORDIA gradul de 

absolvire a fost de 99%. 

În iulie 2018, Organizația Umanitară CONCORDIA a 

fost selectată, alături de alte șase ONG-uri, pentru a lua 

parte la campania de CSR implementată și finanțată de 

Magazinele PROFI. La finalul campaniei a fost obținută 

o sponsorizare de 52.000 de euro pentru activitățile 

centrelor de zi din Ploiești din anul 2019. 

În perioada verii, au fost organizate, cu sprijinul 

Ministerului Tineretului și Sportului, tabere gratuite 

pentru 45 de copii.

Prin campania #PrimaZiLaMare, alți 21 de copii de la 

FERMA PENTRU COPII și Casa AUSTRIA au văzut pentru 

prima dată Marea Neagră. #PrimaZiLaMare face parte 

dintr-o serie de campanii de responsabilitate socială 

derulate de Paralela 45, care au în prim plan educația, 

copiii defavorizaţi, protejarea mediului și activitățile 

culturale. 

CONCORDIA a făcut parte din „Flota Păcii“ cu un grup 

de șase copii şi tineri care au navigat în largul coastei 

croate. 

RETROSPECTIVĂ 2018

9

Casele de tip familial și centrele de zi
FERMA PENTRU COPII este ultimul centru de 

plasament al CONCORDIEI care a intrat în proces de 

dezinstituționalizare. Procesul a constat într-o 

evaluare complexă a copilului  și  a  familiei, 

implementată de o echipă multidisciplinară. Planuri 

individuale de acțiune au fost agreate de către echipă 

pentru fiecare copil. 

În decembrie 2018,  a fost deschisă Casa CAROLINE, 

după obținerea aprobărilor din partea autorităților, 

urmând ca proiectul Casa ELISABETH să fie inaugurat în 

anul 2019. Odată cu această etapă se încheie procesul 

de dezinstituționalizare pentru centrele de plasament, 

demarat în 2015.

Grad de absolvire în centrele de zi: 99%

Grad de absolvire în casele de tip familial: 95%

Tabere gratuite pentru 66 copii

5 copii în sistem de învățământ privat

3 tineri admiși la facultate

Mulțumim!



RETROSPECTIVĂ 2018

În 2018, întreg spațiul dedicat Școlii de Meserii 

CONCORDIA, din cadrul Centrului pentru Educație și 

Formare Profesională din Ploiești, a trecut printr-un 

amplu proces de renovare, cu sprijinul donatorului 

austriac, domnul Richard Fischer. Mulțumim pentru 

susținerea constantă a acestui proiect!

Pe 19 septembrie 2018, Alteța Sa Regală Principesa 

Maria a României a vizitat Școala de Meserii 

CONCORDIA, unde a participat la un atelier de modelat 

produse de panificație, ajutându-i pe tinerii înscriși la 

cursurile pentru brutar. 

Școala de Meserii CONCORDIA
la Școala de Meserii CONCORDIA unde elevii, alături de 

coordonatorii atelierelor, au pregătit activităţi 

interactive.

Job Coaching & Apartamente Sociale
În luna februarie 2018, a fost obținută acreditarea 

Ministerului Muncii și Justiției Sociale, prin Agenția 

Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, pentru 

„Serviciile de informare și consiliere pe piața internă a 

muncii, precum și serviciile de mediere pe piața internă 

a muncii“. Această acreditare reprezintă un pas 

important pentru creșterea numărului de beneficiari și 

îmbunătățirea relațiilor cu angajatorii și cu agenția 

locală pentru forța de muncă. 

În anul 2018, 215 persoane au primit servicii de 

consiliere pentru obținerea unui loc de muncă în 

București și Ploiești, iar 124 de persoane au găsit un 

loc de muncă.

Acest program se desfășoară la adresa Locuinței 

Sociale SFÂNTUL PAUL din București, Intrarea Călțuna, 

nr. 3-5.
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Tineri înscriși: 184

Parteneriate școli profesionale: 4

Meserii acreditate: 5

Persoane consiliate: 215

Persoane angajate: 124

Serviciu acreditat

300 de invitați, reprezentanți ai instituțiilor publice și 

private, parteneri ai școlii și mass media, au fost 

prezenți la Ziua Porților Deschise, eveniment organizat



Pe 12 septembrie 2018, la ARCUB – Centrul Cultural 

al Municipiului București, CONCORDIA Academia a 

organizat conferința finală a Proiectului „Personal 

specializat pentru servicii sociale de calitate în Europa 

de Est“. Au fost prezenți 100 de reprezentanți ai 

autorităților publice centrale și locale, reprezentanți ai 

organizațiilor neguvernamentale furnizoare de servicii 

sociale din România și din Bulgaria, precum și 

personalități din mediul academic românesc și 

austriac.

CONCORDIA Academia

Începând cu 1 octombrie 2018, Organizația 

Umanitară CONCORDIA a lansat Proiectul „MAGISTER - 

Mental health professional's learning community –  

continous training program for practitioners working 

with people affected by mental disorders“, proiect co-

finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

Obiectivul general al proiectului este creșterea 

calității serviciilor furnizate de practicienii din 

domeniul sănătății mintale, la nivel european, pentru a 

sprijini incluziunea socială a persoanelor afectate de 

boli mintale, oferindu-le suportul necesar atât lor, cât și 

familiilor. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de doi 

ani, în parteneriat cu Universitatea de Științe Aplicate 

din Vorarlberg (Austria), Fundația Estuar (România) și 

Asociația pentru Paralizie Cerebrală din Coimbra 

(Portugalia).

Adăpostul de Noapte Centrul Social SFÂNTUL LAZĂR
În 2018, a fost realizată igienizarea și văruirea 

Centrului Social SFÂNTUL LAZĂR. La această acțiune au 

participat 19 voluntari din partea companiei MERCK 

ROMÂNIA, care au servit masa alături de tinerii înscriși 

în program, fiind organizat și un meci de fotbal.

În octombrie 2018, foști voluntari ai Centrului Social 

SFÂNTUL LAZĂR au organizat un spectacol de caritate în 

Vorarlberg, Austria. 12 tineri au prezentat, timp de 

două zile, momente artistice de teatru, dans și muzică, 

dând naștere unui eveniment de neuitat.

Ca în fiecare an, am petrecut o seară deosebită 

alături de 300 de persoane din mediul stradal, în 

așteptarea Sfintei Sărbători a Crăciunului. Peste 2.000 

de sarmale au fost pregătite pentru invitații care s-au 

bucurat și de un moment artistic special pregătit de 

tineri. Moș Crăciun a adus câte un dar pentru fiecare.
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Beneficiari: 191

Eveniment internațional: 1 

Formatori: 20
Absolvenți: 133

Training-uri: 5
Conferințe internaționale: 1
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CONCORDIA Development: Brutăria CONCORDIA
Brutăria CONCORDIA a fost prezentă la Summitul 

Internațional IKEA Social Business de la Malmö, unde a 

prezentat rezultatele acestui parteneriat, fiind furnizor 

pentru IKEA România.

Anul 2018 a reprezentat totodată începutul 

colaborării cu Smart Bio Food, care a devenit rapid cel 

mai mare client al Brutăriei CONCORDIA. Mulțumim 

pentru susținerea acestui proiect de economie socială! 

Prin vânzarea produselor de panificație și patiserie, 

tineri aflați în dificultate urmează cursurile de brutar 

organizate de Școala de Meserii  CONCORDIA. 

Absolvenții pot rămâne angajații Brutăriei CONCORDIA, 

ca rampă de lansare către piața muncii.  

Clienți în 2018: 113

Valoare vânzări: 95.000 EUR 

În anul 2018, Hostelul Bread and Breakfast a avut 

peste 500 de clienți, iar 32 de evenimente au avut loc la 

Brutăria cu Povești.

Mulțumim clienților care ne trec mereu pragul: 

MORE Networking, Deutsch Private School, Kellog 

Corporation, Asociația din grijă pentru CLIENT, 

Asociația Habilitas, Asociația pentru Educație și Știință 

Kleine Schule!

Atât Hostelul Bread and Breakfast, cât și Brutăria cu 

Povești reprezintă noi direcții strategice de dezvoltare 

a economiei sociale în Organizația Umanitară 

CONCORDIA.

Hostelul Bread and Breakfast și Brutăria cu Povești 

Rezervări Brutăria cu Povești 

(evenimente business sau private): 

T +40 736 088569 |  www.facebook.com/BrutariaCuPovesti

Rezervări Hostel Bread and Breakfast : 

T +40 772 044301 | reservation@breadandbreakfast.ro 

Hostelul Bread and Breakfast și Brutăria cu Povești sunt 

două întreprinderi de economie socială, care oferă 

locuri de muncă pentru 7 tineri sprijiniți de Organizația 

Umanitară CONCORDIA și 10 locuri pentru stagii de 

practică și internship pentru aceștia.

RETROSPECTIVĂ 2018



Concertul Caritabil „Pentru ca poveștile triste să aibă un final fericit!“

Pe 4 octombrie, Organizația Umanitară CONCORDIA a organizat cea de-a patra ediție a principalului 

eveniment de strângere de fonduri al anului, Concertul Caritabil „Pentru ca poveștile triste să aibă un final 

fericit!“, la Teatrul ODEON din București, sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principesa Maria a României. 

Toate fondurile obținute au fost direcționate pentru dezvoltarea Centrelor de Zi pentru Copii și Familii din 

Ploiești.

Evenimentul a fost prezentat și în acest an de jurnalista Irina Păcurariu. Oaspeți de seamă, Alteța Sa Regală 

Principesa Maria a României, Excelența Sa doamna Isabel Rauscher, Ambasadorul Austriei la București, și alți 

300 de invitați au fost spectatorii unui concert excepțional de jazz și muzică românească interbelică susținut de 

Irina Sârbu Band. Scena evenimentului a găzduit momente inedite pregătite de Ansamblul de dansuri populare 

CONCORDIA și trupa LittleImpro, prima trupă de teatru de improvizație pentru copii din România. 
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EVENIMENTE





Desen realizat de Florina, 11 ani



Vizita Excelenței Sale domnul Alexander 

Van der Bellen, Președintele Austriei, și a 

Excelenței Sale doamna Isabel Rauscher, 

Ambasadorul  Austriei la București
Pe 17 septembrie, oaspeții de seamă au fost 

întâmpinați de Domnul Christian Konrad, Președinte al 

Consiliului Consultativ al CONCORDIA Proiecte Sociale, 

precum și de doamna Ulla Konrad, Membru Executiv al 

Consiliului de Conducere, la sediul Centrului pentru 

Educație și Formare Profesională CONCORDIA, Școala de 

Meserii CONCORDIA. 

Cancelarul Austriei, domnul Sebastian 
Kurz, la Școala de Meserii CONCORDIA

Pe 21 decembrie, Cancelarul Austriei, domnul Sebastian 
Kurz, a vizitat Școala de Meserii CONCORDIA și a înmânat un 
cec de 300.000 de euro pentru anul școlar în curs.

 Excelența Sa doamna Isabel Rauscher, Ambasadorul 
Austriei la București, și domnul Adrian Florin Dobre, 
Primarul Municipiului Ploiești, au fost prezenți la 
eveniment. 

Doamna Ulla Konrad și Părintele Markus Inama SJ, 
Membrii Consiliului de Conducere al CONCORDIA Proiecte 
Sociale, împreună cu elevii Școlii de Meserii CONCORDIA și 
Corul de copii CONCORDIA au întâmpinat oaspeții. 

START... pentru proiectele noastre!
Pentru al patrulea an consecutiv, am fost prezenți la 

cele trei maratoane anuale organizate de Bucharest 
Running Club: Uniqa Asigurări Bucharest 10K & Family 
Run, Volkswagen Bucharest HALF MARATHON și 
Raiffeisen Bank Bucharest Marathon. Alergătorii au 
putut opta pentru susținerea cauzei noastre, Școala de 
Meserii CONCORDIA. 

CONCORDIA a fost prezentă la cortul pentru alergători 
din Piața Constituției și la punctele de divertisment de 
pe traseul curselor, unde Toboșarii CONCORDIA au 
antrenat atmosfera cu ritmuri africane. 

Mulțumim partenerilor și susținătorilor de la Zahăr 
Mărgăritar (Agrana) care au alergat pentru ca tinerii din 
medii dezavantajate social să își facă un rost în viață!

EVENIMENTE
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EVENIMENTE INTERNAȚIONALE

Am navigat pentru pace!
În ultimii șase ani, în a treia săptămână din luna 

septembrie, CONCORDIA a făcut parte din „Flota Păcii“ 

cu un grup de șase copii şi tineri care, alături de alţi 

copii din diverse medii etnice şi sociale, au petrecut o 

săptămână pe mare, navigând în largul coastei croate.

Acest lucru a fost posibil cu sprijinul BCR ASIGURĂRI 

DE VIAȚĂ VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

Proiectul „Flota Păcii“ a fost lansat în 1994 de către 

Asociația Mirno More ca iniţiativă de pace, cu scopul de 

a se opune războiului din fosta Iugoslavie.

Solidaritate
Încă o dată, Orchestra Simfonică Radio ORF, 

condusă de dirijorul Rudolf Streicher, a oferit o 

minunată atmosferă de sărbătoare la Matineul 

CONCORDIA, care a avut loc pe 15 decembrie la Palatul 

Ferstel, pe muzica lui Mozart, Beethoven și Bach. În 

a ce s t  a n ,  l - a m  a v u t  c a  s o l i s t  p e  R a i m u n d 

Weichenberger la flaut. Părintele Provost Bernhard 

Backovsky a adresat binecuvântarea de Crăciun. 

Spre încântarea tuturor, invitatul special André 

Heller a surprins audiența cu un cuvânt de deschidere 

inspirațional. 

Distracție maximă la Nikolauszug!
„Trenul lui Moș Nicolae“ a transportat, la începutul 

lunii decembrie, 800 de copii și tineri din medii 

defavorizate, din Austria și din alte 10 țări europene.

10 copii din proiectele noastre s-au bucurat de aceste 

zile pline de magie. Au vizitat centrul de echitație 

Fohlenhof, unde au admirat caii din rasa Haflinger și au 

avut parte de multă distracție. Spre seară, diferiți artiști 

au pregătit un concert, iar punctul culminant a fost 

întâlnirea copiilor cu Moș Nicolae, care a adus pentru 

fiecare câte un cadou. 

Acest eveniment are loc în fiecare an prin implicarea 

Samariterbund din Austria și a liniilor ferate ÖBB. 

(Foto: www.samariterbund.net)
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PREMII ȘI RECUNOAȘTERI

PREMII

Colegul nostru, Lucian Biru, a fost premiat la categoria „Asistentul 

social din domeniul incluziunii persoanelor fără adăpost“, în cadrul 

celei de-a cincea ediții a Galei Naționale a Excelenței în Asistență 

Socială organizată de Colegiul Național al Asistenților Sociali din 

România (CNASR), la Ateneul Român. În fiecare zi, Lucian este alături de 

tineri aflați în sărăcie extremă, care locuiesc pe stradă sau care au fost 

privați de libertate. Integrarea lor socio - profesională înseamnă o șansă 

la o viață normală. Lucian lucrează în organizație din anul 2005 și este 

responsabil de Locuința Socială SFÂNTUL PAUL și de Serviciul de Job 

Coaching din București.

CONCORDIA a primit „Premiul pentru incluziune socială a tinerilor 

post-instituționalizați”, în cadrul Galei Premiilor CTI, organizată de 

Consiliul Tinerilor Instituționalizați, pentru Hostelul Bread and 

Breakfast și Brutăria cu Povești.

Ministerul Muncii și Justiției Sociale a premiat cinci servicii sociale 

ale Organizației Umanitare CONCORDIA ca modele de bună practică în 

cadrul Galei „100 exemple de bune practici în serviciile sociale din 

România“: Casa de tip familial Casa EVA, Centrul Rezidențial pentru 

Tineri Casa ABRAHAM, Adăpostul de Noapte Centrul Social SFÂNTUL 

LAZĂR, Locuința Socială Casa SFÂNTUL PAUL și Centrul de Zi pentru Copii 

și Familii Casa ALEXANDRA. Această recunoaștere ne confirmă încă o 

dată faptul că am clădit bine serviciile noastre și că, într-adevăr, ele vin 

în întâmpinarea unor nevoi stringente ale comunității.

18

Alexandru, 19 ani, student la Universitatea București, Facultatea de 
Geografie - „Am fost adus la Casa ALEXANDRA la doar câteva luni. Am fost 
sprijinit în educația mea, mi s-a acordat foarte multă atenție în tot acest 
timp. Eu am luat tot ceea ce a fost mai bun de la cei din jurul meu. 

Visul meu de mic a fost să călătoresc, să văd locuri noi, să întâlnesc 
oameni de la care să învăț. Citeam foarte mult, de aici mi-am și descoperit 
pasiunea pentru geografie. Pentru că am călătorit mult, acest lucru m-a 
ajutat să îmi dau seama că într-adevăr îmi place asta, că va rămâne în 
sufletul meu. Am fost de multe ori în Austria și în proiectul Mirno More, în 
Croația. Geografia m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt. Am început să 
citesc și mai mult și să îmi dau seama că vreau să merg la facultate. Îmi 
doresc să lucrez în domeniul vulnerabilității sociale și culturale și, pentru 

aceasta, îmi doresc să urmez un master.

Port o mare recunoștință pentru cei care m-au ajutat, pentru copiii lângă 
care am crescut. De la fiecare am învățat câte ceva.“ 



În anul 2018, numărul acțiunilor de voluntariat corporativ a crescut, iar valoarea totală a sponsorizărilor pentru 

desfășurarea acestora a fost de 21.596 EUR, incluzând materialele necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de 

locuit ale copiilor și tinerilor:

 28 de voluntari din Austria și din România, de la Economic University of Economics and Business (WU Wien), 

VOLUNTARIAT

VOLUNTAR ÎN ROMÂNIA 

VOLUNTARIAT CORPORATIV

În anul 2018, 185 de voluntari din România, dintre care 65 de voluntari din proiectele Asociației „Un strop de 

fericire“, au sprijinit activitățile organizației. 18 voluntari din Austria, Germania și Spania au ajutat copiii și tinerii 

înscriși în programele noastre din Ploiești și București, la activitățile lor zilnice. 

au reamenajat, în luna mai, spațiile Locuinței Sociale SFÂNTUL PAUL 

din București

 35 de voluntari de la Fundația Vodafone România și Vodafone România 

au renovat, pe 18 mai, spațiile Casei de tip familial Casa EVA din 

Ploiești și au reamenajat curtea interioară

 Pe 25 iunie, 17 voluntari din partea companiei BOSCH au amenajat 

gardul Casei de tip familial Casa CAROLINE din Ariceștii Rahtivani

 Pe 7 septembrie, 19 voluntari de la MERCK ROMÂNIA au pictat și 

decorat camerele Adăpostului de Noapte Centrul Social SFÂNTUL 

LAZĂR

 Pe 12 octombrie, 20 de voluntari de la ASIROM VIENNA INSURANCE 

GROUP au zugrăvit dormitoarele și au vopsit gardul frontal al Casei de 

tip familial Casa EVA din Ploiești

 Pe 27 octombrie, voluntarii de la Bunge România au reamenajat curtea 

și spațiile interioare ale Locuinței Sociale Casa IUDA din București. 

VĂ MULȚUMIM! Suntem recunoscători pentru acest sprijin!

19



Oameni cu suflet în

CONCORDIA
„Sunt impresionat și recunoscător pentru că 

tinerii, la rândul lor, își oferă sprijinul din suflet, 

iar acțiunile de ajutorare a semenilor nu se 

încheie la finalul zilelor în care ei gătesc.“ 

(foto: Lorin Popa) 

Lorin Popa
„Din anul 2018, coordonez Serviciul de Job Coaching din Ploiești al organizației, iar până acum am 

consiliat peste 300 de tineri dezavantajați social, din comunitate. Suntem bucuroși că am ajutat atâția 

oameni, peste 30% angajându-se și fiind stabili la locul de muncă.

De când am vizitat pentru prima dată Casa EVA, mi-am dorit ca tinerii care locuiau aici să sprijine 

proiectul pe care deja îl demarasem, „Masa Săracilor“, să poată întoarce faptele bune în comunitate. Și așa 

s-a întâmplat. Am reușit să ne unim forțele într-o echipă de tineri de la Casa EVA și Școala de Meserii 

CONCORDIA, angajați și beneficiari ai Serviciului de Job Coaching, pentru a ajuta cât mai multe persoane în 

nevoie. De exemplu, tinerii însoțesc adesea o familie formată din membri cu probleme de sănătate, iar două 

tinere și-au dedicat ziua în care au împlinit 18 ani acestora, gătind împreună cu ei. De atunci, tinerele repetă 

acțiunea în fiecare lună. 

În urmă cu câțiva ani, după ce am traversat un moment greu, am decis să îmi dedic viața voluntariatului și 

ajutorării celor sărmani. În anul 2016, împreună cu Preotul Bogdan Grigorescu, Paroh al Bisericii Buna 

Vestire, am demarat în Ploiești proiectul „Masa Săracilor“, pentru a oferi o masă caldă celor nevoiași, în 

zilele de sâmbătă și duminică, transformând Casa Parohială în bucătărie. La început, am avut o mână de 

oameni pe care să îi ajutăm, iar acum pregătim câte 170 de meniuri complete în fiecare săptămână. În 2018, 

am lansat un alt proiect similar, „Masa aproapelui tău“, împreună cu doamna Georgiana Bănuță, acum 

coordonator, prin care reușim să strângem bani pentru a cumpăra o parte din meniurile necesare. 

Toate acestea mă bucură și mă motivează să continui să merg mai departe.“  
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Moritz Drumel
„Am ajuns aici printr-o cunoștință care lucra în CONCORDIA Proiecte Sociale, în Austria. Îmi doream 

demult să fac voluntariat în străinătate, iar ideea de a lucra cu tinerii din stradă m-a atras.

În România, am fost voluntar la Centrul Social SFÂNTUL LAZĂR, un adăpost unde locuiesc tinerii din 

stradă și unde m-am simțit ca acasă încă de la început. M-am ocupat de programul de duș, unde tinerii 

veneau să se spele și primeau haine curate și, alături de alți patru tineri, am pregătit masa pentru toți tinerii 

care veneau la programul de seară sau locuiau aici permanent.

Ceea ce este important în voluntariat este să te conectezi cu acești tineri, să le devii un prieten de nădejde 

pe care să se poată baza și să le oferi ajutorul de care au nevoie. Educatorii sunt implicați în multe activități, 

iar un voluntar poate fi un adevărat ajutor. Am încercat să fiu un bun prieten pentru fiecare tânăr care a avut 

nevoie de cineva care să îl asculte sau să aibă grijă de el. Sprijinul unui prieten este deosebit de important 

pentru cel care nu a avut parte de experiențe plăcute în relația cu oamenii.

Cred că, într-un fel, am devenit adult aici. Când m-am întors în Viena, mi-am început studiile la facultate 

cu scopul de a lucra într-o organizație non-profit, după cum mi-am dorit de mic copil. Pentru că am văzut 

câte lucruri bune poate face o organizație, sunt sigur că drumul pe care l-am ales este cel bun.“

Cum este să fii voluntar?  

„M-am întors un alt om din experiența 

aceasta. Când ieși din zona ta de confort și 

ajungi într-o lume pe care nu ai cunoscut-o 

până atunci, însă realitate pentru mulți, te 

schimbi.“
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VISUL UNEI CAMPIOANE
Liliana Petrișor
În 1997, la vârsta de 17 ani, Liliana câștiga primul Campionat al 

României la biliard - carambol stecca, iar viața părea să ia o turnură 

plăcută, cu realizări pe măsura efortului depus într-un sport ce i se 

potrivea precum o mănușă. Pe atunci lucra într-un club de biliard, unde 

ajunsese să își petreacă tot timpul. „Am fost singura fată și cea mai 

tânără persoană din competiție, iar când am văzut că am învins numai 

bărbați, ceva s-a schimbat în mine. Mi-a cumpărat șeful o masă de 

biliard, am început să exersez, iar de atunci, timp de aproape un deceniu, 

am câștigat toate campionatele!“. A ajuns campioană balcanică. Un 

amestec de bucurie și mândrie se simte în glasul Lilianei când își 

amintește cum, pe postavul verde, bilele căpătau traiectorii trasate 

parcă matematic, iar adversari cu experiență erau depășiți prin talent și 

exactitate, unul câte unul, de fata cu păr bălai ce încă nu atinsese vârsta 

majoratului.

Destinul tinerei campioane avea însă, din acel moment, să capete un 

traseu extrem de dificil de parcurs, care, pentru multe persoane, ar 

reprezenta neîndoielnic un capăt de drum. În cazul ei însă, piedicile de 

natură psihică și fizică, aparent insurmontabile, i-au modelat caracterul, 

oferindu-i tărie psihică și o dorință admirabilă de a depăși obstacolele 

vieții. Atunci când administrația locală a confiscat clubul și a demarat 

procedura de demolare, într-un impuls disperat, Liliana s-a aruncat de 

pe acoperișul clădirii, fracturându-și ambele picioare în mai multe 

locuri. Parcă pentru a da veridicitate macabrei expresii „o nenorocire nu 

vine niciodată singură“, în același an campioanei i-a murit tatăl, 

ajungând să trăiască pe străzi și contactând o boală incurabilă.

18 noiembrie 2015 este ziua în care Liliana a fost adusă la Centrul 

Social SFÂNTUL LAZĂR, aparținând Organizației Umanitare CONCORDIA, 

o zi pe care nu o va uita niciodată. „Aveam 45 de kilograme, fumam și mă 

drogam. Vreo două săptămâni nu am fost bună de nimic, dar apoi, ușor, 

ușor, am început să îmi revin. Îmi plăcea ce se întâmplă aici și am început 

să învăț cum merg lucrurile. Am cerut să lucrez la spălătorie, iar 

responsabilitățile mele au devenit, treptat, mai importante decât viciile 

pe care le aveam. Am o viață curată și sunt convinsă că, dacă vrei și îți 

impui anumite reguli, poți reuși orice în viață.“

De aproape doi ani, Liliana locuiește cu chirie și lucrează ca voluntar 

în cadrul organizației. Ca beneficiar, în trecut, a avut parte de tratament 

psihologic, terapeutic și medicamentos însă, la un moment dat, a ajuns 

la un nivel la care a realizat că vrea mai mult de la viață. Și-a dorit ca 

serviciile de care a beneficiat gratuit, fără a i se cere nimic în schimb, să 

le poată oferi, la rândul ei, celor care trec pragul Centrului Social 

SFÂNTUL LAZĂR. „Sunt oameni care ajung aici într-o situație mai rea 

decât am ajuns eu și vreau să le ofer un exemplu pozitiv și să le arăt că se 

poate.“

Muncind ca voluntar, Liliana a reușit să-și recâștige viața și să nu mai 

depindă de nimeni. Implicarea în activitățile din cadrul organizației a 

reprezentat o schimbare totală, în bine, simțind cum parcursul 

destinului ei a căpătat o traiectorie ascendentă. Deși nu a avut parte de 

exemple pozitive, a reușit să devină ea însăși un exemplu pentru alții, să 

își abandoneze toate viciile și să se nască din nou, luând viața de la 

capăt. „CONCORDIA a fost singurul meu sprijin în ultimii ani, iar pentru 

ceea ce a făcut organizația pentru mine, unde sunt acum și la ce nivel am 

ajuns, nu mai plec niciodată de aici!“             

(foto: Liliana Petrișor)

(s
ur

sa
: w

w
w

.l
ib

er
ta

te
a.

ro
)



SITUAȚIA NUMĂRULUI DE BENEFICIARI PE PROIECTE
În anul 2018, Organizația Umanitară CONCORDIA a sprijinit un număr d 15 de copii, tineri și adulți e 1.9  

prin proiectele și programele sale din București și Prahova. 

PROIECTE

Ionuț, 20 ani - „După o copilărie cu momente dificile, mi-am părăsit domiciliul 

și m-am angajat. Am stat singur un an. Am crezut că totul va fi bine, însă nu a 

fost așa. Mi-am scris singur propria viață, dar am realizat că trebuie să o 

rescriu. 

Am aflat de Școala de Meserii CONCORDIA de la directorul centrului unde 

locuiam și m-am înscris la cursul pentru ospătar. Am făcut multă practică, 

dar și teorie, am mers la ore de matematică și engleză, materii foarte 

importante pentru această meserie. Și nu numai atât, am învățat să mă 

descurc singur în viață. 

Astăzi, sunt angajat în cadrul organizației, ca asistent formator pentru 

ospătari la Școala de Meserii CONCORDIA și sunt mândru că pot ajuta și eu 

la rândul meu. Mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit și m-au ajutat să 

rescriu filele propriei vieți, pentru că m-au ajutat să fiu, astfel,  independent!“  
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PROIECTE ORAȘ DIN ANUL

CENTRE  

REZIDENȚIALE 

PENTRU COPII

PROGRAME 

PENTRU 

ADULȚI

PROGRAME 

DE 

INTERVENȚIE 

ÎN 

COMUNITATE 

PROGRAME 

DE 

EDUCAȚIE

PROGRAME 

DE 

BUSINESS 

SOCIAL

Centrul de Zi pentru Copii și Familii Casa ALEXANDRA Ploiești 2015 85 51

Centrul de Plasament - Casă de tip familial Casa AUSTRIA Ploiești 2000 27 25

Centrul de Zi pentru Copii Casa CRISTINA Ploiești 2013 108 58

Centrul de Plasament - Casă de tip familial Casa EVA Ploiești 2005 33 6

Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Casa 

HANNES 
București 2015 5

Locuința Socială IUDA  București 2009 25

Școala de Meserii CONCORDIA Ploiești 2010 184

Centrul de Plasament - Casă de tip familial Casa URSULA
Ariceștii 

Rahtivani
2017 9 9

Centrul de Plasament - Casă de tip familial Casa CAROLINE
Ariceștii 

Rahtivani
2018 7 7

Job Coaching București 2013 326

Centrul Rezidențial pentru Tineri Casa ABRAHAM Ploiești 2009 3 86

Locuința Socială SFÂNTUL PAUL București 1999 59

Centrul de Plasament - Case de tip familial FERMA PENTRU COPII
Ariceștii 

Rahtivani
1992 37 34

Intervenție în comunitate Ploiești 2013 274

CONCORDIA Agricultură
Ariceștii 

Rahtivani
2010 5

Brutăria CONCORDIA Ploiești 2010 4

Hostelul Bread and Breakfast București 2017 5

Centrul de Plasament - Case de tip familial CONCORDIA Orașul 

Copiilor
Ploiești 2001 20 17 22

Grădinița Mimiu Ploiești 2015 58

Adăpostul de Noapte Centrul Social SFÂNTUL LAZĂR București 2002 76 115

Locuința Socială SFÂNTUL GAVRIL București 2010 2

CONCORDIA Academia București 2017 133

136 270 1011 484 14



AFILIERI ORGANIZAȚIONALE

FINANȚĂRI

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) 

 Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS), Membru în Consiliul 
Director (Elena Matache)

 Grupului de Acțiune Locală Ploiești (GAL Ploiești), Membru în Board (Elena Matache)

 Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova (CJRAE Prahova), Membru Comisie 
(Elena Matache)

 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Prahova (DGASPC Prahova), Membru 
Comisia pentru Protecția Copilului (Elena Matache).

CONCORDIA susține Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială.

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

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

CONTRACTE DE FINANȚARE

Fiind parte a acestor rețele, CONCORDIA a pledat în 2018 pentru:     

 Creșterea susținerii serviciilor sociale existente și dezvoltarea serviciilor integrate pentru copii, familii 
și tineri aflați în dificultate 

 Creșterea susținerii serviciilor sociale din bugetul public atât la nivel central, cât și la nivel local și 
îmbunătățirea implementarii cadrului legal pe legile care asigură finanțarea socială pentru asociații și 
fundații

 Îmbunătățirea standardelor de calitate pentru servicii care vizează copiii și persoanele cu handicap 
prin participarea în grupuri de lucru, dezbateri și întâlniri pe aceste teme

 Actualizarea standardelor minime de cost și alocarea finanțărilor pentru servicii sociale în corelație cu 
standardul minim de cost

 Respectarea drepturilor copiilor și drepturilor omului. 

NUME PROIECT FINANȚATOR FINANȚARE

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

„MAGISTER - Mental health professional’s learning community – 

continuous training program for practitioners working with people 

affected by mental disorders“

Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul 

Erasmus+
246.503 EUR

„Personal specializat pentru servicii sociale de calitate în Europa de 

Est“ 

Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul 

Erasmus+
78.930 EUR 

„STOP sărăciei extreme în rândul copiilor!“ S.C. PROFI RomFood S.R.L. 243.091 LEI 

„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

Construcția Casei de tip familial Casa ELISABETH pentru o viață mai 

bună și condiții de viață sigure pentru copii proveniți din medii 

vulnerabile

Renovabis 50.000 EUR

„Școala pentru o meserie, școala pentru viață“ Fundația Vodafone România 197.000 LEI 

„Drumul spre independență“ Proiect finanțat de United Way România 89.868 LEI 

„Servicii sociale de stimulare a ocupării pentru persoane din grupuri 

defavorizate“
Proiect finanțat de United Way România 85.000 LEI

„Train the trainer - Ausbildung an der Berufsschule CONCORDIA“ Bundesministerium fur Bildung, Wissenschaft und Forschung 6.000 EUR 

„Tinerii, împreună pentru o comunitate durabilă“ Proiect finanțat de Consiliul Județean Prahova 25.000 LEI

„Pentru educația copiilor!“ Proiect finanțat de Municipiul Ploiești 24.997 LEI

„O viață mai bună și condiții de viață sigure pentru copii, într-o casă 

de tip familial - Casa CAROLINE“
Asociația Internațională a Femeilor din București - IWA 23.520 LEI

„Împreună pentru copii și familii!“ Fundația TELUS Internațional România 3.200 $

„Vrem hăinuțe pentru școală!“ Fundația Comunitară Prahova 4.700 LEI 
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 CHELTUIELI ȘI VENITURI ÎN 2018
ORGANIZAȚIA UMANITARĂ CONCORDIA

*

TRANSPARENȚĂ

Protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal 

În 2018, conform legislației în vigoare, Legea nr. 677/2001 cu referire la protecția persoanelor în raport cu 
prelucrarea datelor personale și Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice referitor la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora, aplicat de către toate statele 
Uniunii Europene, Organizația Umanitară CONCORDIA a început revizuirea și implementarea sistemului „GDPR“ 
în două etape consecutive, luând măsurile necesare pentru protejarea datelor cu caracter personal. 

 

 
 

 0,76%

 

Germania

22,01%
România

77,23%

Austria

VENITURI

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

TOTAL VENITURI 2018: 3.750.646,42 EUR
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TOTAL CHELTUIELI 2018: 3.454.290,00 EUR 

CHELTUIELI
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Academia CONCORDIA 

Activitate economică

Sediu (Administrativ)

Obiecte de inventar

Voluntari

Hostel Bread and Breakfast 

și Brutăria cu Povești

Investiții în curs

63,81%

Proiecte sociale și educaționale

București și Prahova 

CHELTUIELI PROIECTE 

BUCUREȘTI ȘI PLOIEȘTI 2018: 2.204.164,00 EUR

DETALIERE CHELTUIELI PE  PROIECTE

 

 

 

 

15,67%

 

 

9,21%

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Casa ABRAHAM

3,35%
Casa SFÂNTUL PAUL

2,53%

Casa HANNES 7,11%
Casa IUDA

8,25%

5,97%

11,57%

CONCORDIA 

Orașul Copiilor

Casa AUSTRIA

 

 2,17%
Casa URSULA

6,12%
Casa ALEXANDRA

Casa CRISTINA

Școala de Meserii 

CONCORDIA 

FERMA PENTRU COPII

13,12%

Centrul Social 

SFÂNTUL LAZĂR

 

6,50%

7,52%
Casa EVA

0,91%
Casa CAROLINE



Mulțumim echipei CONCORDIA pentru sprijin și dăruire! Împreună am făcut ca lucrurile să se întâmple!

MULȚUMIM COLEGILOR NOȘTRI DIN ORGANIZAȚIA UMANITARĂ CONCORDIA: 
Mircea Ioan Agrigoroaie | Mariana Albert | Raluca Ioana Anca | Andreea Andrei | Crenguța Elena Andrei | Ionelia 

Andrei | Carmen Andreșoi | Mariana Armean | Maria Badea | Letiția Badeu | Cristina Adina Bădicu | Rosana Adriana 
Bălăceanu | Elena Bejenaru | Dumitru Alin Baltag | Adriana Mihaela Bănică | Emanuel Benedic | Mădălina Bercea | 
Gheorghe Bică | Lucian Biru | Constanța Cristina Bobe | Florin Bobe | Mircea Boieriu | Ovidiu Gabriel Boțoc | 
Mariana Brulea | Alexandru Brutaru | Petruța Brutaru | Silviu Marian Brutaru | Mihaela Burtel | Mihaela Bianca 
Buzetto | Ovidiu Cazacu | Lucica Călin | Cernat Vasile | Olivia Diana Certan | Mioara Chelba | Diana Chetreanu | 
Florin Chiran | Adina Chiuchiunea | Luiza Florentina Ciobanu | Mariana Ciobanu | Mihail Cîrneală | Elena Rodica 
Cojan | Iulian Marius Cojan | Claudia Cojocaru | Rodica Cojocaru | Dragoș Florian Coman | Elena Mariana Coman | 
Alina Elena Constantin | Garofița Constantin | Mădălina Constantin | Valentin Constantin | Elena Constantinescu | 
Ioana Lucia Cristescu | Albert Cuffner | Paula Aurelia Cuffner | Maria Dacu | Valeria David | Constantin Marius 
Diaconu | Ștefania Grațiela Diaconu | Elena Tatiana Dima | Steluța Dima | Maria Mihaela Dinu | Mihai Doboș | Livia 
Ioana Dobre | Elena Otilia Dogaru | Georgian Ciprian Drăguș | Florentina Dumitru | Marius Cristian Dumitru | 
Floarea Dună | Andreea Alexandra Duță | Lucian Alexandru Duță | Tatiana Eugenia Duță | Ioana Emilia Ene | Mihaela 
Carmen Ene | Elena Eparu | Oana Georgiana Eparu | Alexandru Filip | Florentina Luiza Floarea | Florescu Floarea | 
Maria Ecaterina Floarea | Stefania Francisc | Viorica Fusea | Ancuța Fusu | Aurelian Sorin Fusu | Gabriel Constantin 
Galamizi | Ramona Maria Gotteszman | Gheorghe Grama | Diana Guțu | Andreea Hiriza | Adrian Hurmuzi | Elena 
Sabrina Iliant | Maria Ilie | Florentina Gabriela Ioachim | Valentina Mihaela Ion | Vasilica Ion | Cristian Ștefan 
Ionescu | Olivia Gabriela Ionescu | Silvia Ioniță | Aurel Iordache | Nicoleta Judele | Angela Maria Keim | Archontis 
Koulosousas | Mirela Carmen Lavric | Ileana Lazăr | Daniel Denis Lemăndroiu | Valentin Lepădatu | Bogdan Lungu | 
Monalisa Georgiana Lupu | Simona Manoliu | Laurențiu Robert Mariaș | Cătălin Marin | Elena Matache | Camelia 
Aurelia Mateciuc | Lilica Mărculescu | Corina Mirela Mighiu | Cezara Oana Mihai | Dorina Nicoleta Mihai | Elena 
Mihai | Georgiana Mincu | Liana Miscorici | Elena Mădălina Mihai | Mădălina Mihai | Mihaela Mihai | Viorel Gelu 
Mihăilă | Aida Eugenia Mihalcea | Viorica Mîndru | Valentin Minea | Petruța Silvia Mișu | Gherghina Mitică | Elena 
Mihaela Mititelu | Radu Adrian Moldovan | Carmen Andreea Moraru | Marinela Moraru | Liliana Elena Naghi | 
Costinel Nedelcu | Radu Iulian Neuman | Mihail Nica | Anca Elena Nicolae | Mileta Cerasela Nicolae | Mircea Adrian 
Nicolae | Irina Nicolescu | Cornelia Niculescu | Georgeta Niculescu | Teodora Nistoroiu | Ion Niță | Niculina Oprea | 
Mariana Oprișan | Camelia Pană | Ion Pană | Bogdana Pandelea | Veronica Pascale | Tamara Patraș | Rodica 
Georgiana Păcuraru | Gelu Păuna | Bogdan Petre Petrache | Nicolae Petrache | Anca Ramona Petraru | Roxana 
Elena Petrescu | Cristina Pîrvan | Eugen Pîrvan | Victoria Constanța Pițoiu | Ioana Monica Pop | Mircea Lorin Popa | 
Aurelian Marțian Popescu | Valentina Popescu | Elena Verona Pucheanu | Aurelia Mihaela Putică | Victoria Elena 
Putică | Crina Rădoi | Fabian Robu | Andreea Viorica Roman | Ștefan Cristian Roman | Maria Loredana Rusu | 
Vasilica Lioara Rusu | Irina Liana Săcuiu | Filița Săpunaru | Ana Șeicaru | Daniela Serghie | Mugurel Bogdan Sescu | 
Elena Laura Severfi | Vasile Silache | Raluca Simionescu | Alexandra Soltuzu | Mihaela Spirescu | Ioana Stan | Oana 
Adriana  Stanciu | Steluța Stanciu | Gabriela Stănică | Ionelia Ștefănescu | Mihaela Sterie | Lavinia Carmen Stoica | 
Marius Bogdan Stoica | Daniela Ileana Stroe | Marinel Stroe | Viorel Stroe | Laura Cristina Tancău | Adrian 
Târșoreanu | Antonia Elena Tavangiu | Constantin Teclici | Liliana Tibrea | Adelina Ana Maria Tihan | Aurică Toader | 
Ionelia Toader | Cornelia Trandafir |  Andreea Camelia Tudor | Francisc Tulbure | Maria Turcu | Simona Mariana 
Ungureanu | Ramona Claudia Vasiloae Năstăsache | Petre Claudiu Vincene | Oana Visalom - Donescu | Tatiana 
Vișan | Sabrina Elena Vizireanu | Nicoleta Ionela Vlaicu | Cristian Vlăsceanu | Georgel Zaharia | Florin Zamfir | Elena 
Florentina Zecheru | Mădălina Zencenco! 

MULȚUMIM COLEGILOR NOȘTRI DE LA CONCORDIA DEVELOPMENT S.R.L.: 
Adrian Nicolae Anghel | Costin Arsene | Adrian Cătălin Badea | Izolda Maria Bodi | Ionuț Ciupală | Iulian Marius 

Cojan | Dragoș Florian Coman | Mariana Clara Constantin | Gabriel Alexandru Diaconu | Florin Dobre | Jenica 
Gheorghe | Ionuț Ștefan Ion | Patrik Vladimir Jipa | Mihaela Sorina Mihai | Nicolae Stelian Olaru | Cristian Marius 
Oprea | Marius Gabriel Parfene | Andreea Corina Petre | Răzvan Petre | Adrian Claudiu Pop | Alexandru Cristian Pop 
| Gheorghe Alexandru Simion | Daniela Alice Stavride | Elena Cristina Stroe | Marinel Stroe | Traian Aurel Susciuc | 
Ana Toma | Theodora Mădălina Constantinescu! 

MULȚUMIM COLEGILOR NOȘTRI DIN ECHIPA INTERNAȚIONALĂ DE MANAGEMENT:
Dr. Hans Peter Haselsteiner | Părintele Markus Inama SJ | Mag. Ulla Konrad | Cornelia Burtscher | Mag. Raluca 

Verweijen - Slămnescu | Mag. Isolde Wagner | Mag. Rainer Stoiber | Mag. Irina Adăscăliței!

MULȚUMIM!

28



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

Ministerul Tineretului și Sportului | American Restaurant System | Arkalex B&B Exim | Asociația Banca pentru 

Colectarea și Distribuirea Alimentelor | Asociația FDP - Protagoniști în Educație | Asociația Sister | Asociația Ține 

de Noi | Berezka Stores | Bilancia Exim | Blanchard Consulting | Bunge România | Ceramica Bianca | Comservice 

Company | Cornelia Doller | D.Y. International | Economic University of Economics and Business | ERX Service | 

Fabryo Corporation | Fundația Comunitară București | Fundația Providenta București | Geocycle România | Giros 

Service Company | GlaxoSmithKline Consumer Healthcare | Globalworth | Hilfswerk Liechtenstein | Human Invest 

| IKEA România | Intersnak România | Isis Grup | Kaltenegger | Karl Jehle | MegaConstruct | MERCK România | 

Michelin România | Mini Boutique | Naldo Impex | Netland Computers | Niko Auto Com | Organizația Internațională 

pentru Migrație | Orkla Foods România | Paralela 45 Turism | Ploiești Shopping City | Policolor | Promax Print | 

Raiffeisen Leasing IFN | Roxer Grup | Sodexo Pass România | Sparta Guard Security | Stadt Dornbirn | Stadt 

Bregenz | Tremend Software Consulting | Trident Pharma | Unilever South Central Europe | Wienerberger – 

Sisteme de Cărămizi 

SPONSORI ȘI DONATORI

CONTRACTE DE FINANȚARE:

Agenția Națională pentru Plăți 

și Inspecție Socială
Asociația Internațională 

a Femeilor 

Primaria Municipiului Ploiesti

PARTENERI:

Asociația Supervizorilor 

din România

Grupul de Acțiune 

Locală Ploiești
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MASS MEDIA:



D.G.A.S.P.C. Prahova | D.G.A.S.M.B. | D.G.A.S.P.C. Sector 1 | D.G.A.S.P.C. Sector 3 | D.G.A.S.P.C. Sector 4 |  
D.G.A.S.P.C. Sector 5 | D.G.A.S.P.C. Sector 6 |  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 | D.G.A.S.P.C. Ialomița | D.G.A.S.P.C. Cluj | 
D.G.A.S.P.C. Harghita | D.G.A.S.P.C. Olt | D.G.A.S.P.C. Călărași | D.G.A.S.P.C. Argeș | Inspectoratul  Județean de 
Poliție Prahova | Consiliul Local al Municipiului Ploiești - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare | Agenția 
Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova | D.G.P.M.B.- Poliţia Sector 2 | I.P.J. Prahova - Secția Poliție 
Urbană nr. 3 | I.P.J. Prahova - Secția Poliție Urbană nr. 4 Ploiești | I.P.J. Prahova - Postul de Poliţie Ariceştii Rahtivani 
| Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București | A.M.O.F.M. București | Penitenciarul 
Ploiești | Penitenciarul București – Jilava | 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 Dumbrăveni | Centrul de Primire în Regim de Urgență „Cireșarii II“ | Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și 
Tropicale Dr. Victor Babeș | Institutul Național de Boli Prof. Matei Balș | Institutul de Pneumoftiziologie „Marius 
Nasta“ | Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală | Muzeul Județean de Știinte ale Naturii Prahova | 
Rețeaua de Sprijin Comunitar Brașov | Inspectoratul Școlar Județean Prahova | Centrul pentru Viață Independentă 
pentru Persoane cu Dizabilități „Fierbinți“ | Armata Salvării Ploiești | Colegiul Economic „Virgil Madgearu“ Ploiești 
| Inspectoratul Școlar al Sectorului 1 | Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu“ | Liceul Tehnologic Agricol Bărcăneşti | 
Școala Internațională Spectrum Ploieşti | Școala Gimnazială Fortium Ploiești | Școala Gimnazială „Toma Caragiu“ 
Ploiești | Școala Gimnazială nr. 13 Ploiești |  Școala Gimnazială „Radu Stanian“ Ploiești | Școala Gimnazială „Ioan 
Grigorescu“ Ploiești | Școala Gimnazială „Rareș Vodă“ Ploiești | Şcoala Gimnazială nr. 19 Ploiești | Şcoala 
Gimnazială Ariceștii Rahtivani | Școala Gimnazială Specială Filipeștii de Târg | Grădinița nr. 6 Ploiești | Colegiul 
Tehnic „Toma N. Socolescu“ Ploiești | Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu“ Ploiești | 
Liceul Tehnologic „Anghel Saligny“ Ploiești | Colegiul Național „Ion Luca Caragiale“ Ploiești | Colegiul Național 
„Jean Monnet“ Ploiești | Colegiul de Artă „Carmen Sylva“ Ploiești | Aspciația „Un strop de fericire“ | ALIAT | 
Protoieria Ploiești Nord | Protoieria Ploiești Sud | Asociația Ateliere Fără Frontiere | Samulsocial România | 
Asociația Ajungem Mari Ploiești | Asociația Lindenfeld | Asociația Pro Vita pentru Născuți și Nenăscuți | Fundația 
Ringier | Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi – SFÂNTUL IOAN | Incubatorul Social | Fundația FARA | 
Asociația ADPARE | Asociația BARKA | Fundația Help Us Dry the Tears | Asociația FLAG Prahova |  Asociația Carusel |
Atelierele ILBAH ARAS Claudius Dociu Seven Media |  | |  | Galantom | Daniel Chiriță | Naționala Artiștilor Fotbaliști 
din România | Winmarkt Ploiești | Trainer Iulian Chihaia | Trainer Roxana Turcu | CMI „Dr. Maria Tudorancea“ | Accor 
Hotels România | Radisson Blu Hotel | Crowne Plaza Hotel | Brot Manufactur | Frac Expert Consult | Maison Mories | 
Taverna Grecească Dionysos | Restaurant La Plăcinte | Restaurant Tres Olivos | Restaurant DaVinci | Begonia | Laina 
Pan Prod | Tricosib | DOMA Bistro | MEADOWS Costruct | Quality Confort Design | Creafreres | Hotel Europa | Ciufulici 
| Hotel Piemonte Predeal | Hotel Carpați Predeal | Hotel Central Ploiești | Restaurant La Cetate | Restaurant Șarm 
Constanța | Școala Zwettl Austria | Școala Pyhra Austria | Școala Ansbach Germania | Pro Vocație | Cip Avantaj | 
Centrul de Formare Profesională Eurodeal | Picon Training Center | Athena - Centru de Calificare și Perfecționare | 
Millenium Business Luxury | Grupul de Formare Profesională  Master | Bestcor Training Center | Magic Andreea 
Beauty | Info StartLine | Simonel Trans Ariceștii Rahtivani | Clubul Sportiv Petrolul 95 Ploiești | CMI Dr. Varga Iulia 
Coset | Max Bet | DST Grup | Metatools | Rond Street Café | Boutiqueul Deliei | Bauconsulting Project | Art Flower | 
Policolor

  

MULȚUMIM!



CUM POȚI AJUTA?
Suport financiar prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit către CONCORDIA, redirecționarea 

a 20% din taxa pe profit al companiilor, donații directe și sponsorizări. CONCORDIA este furnizor acreditat 

de servicii sociale. 

IMPLICĂ-TE ȘI TU!

CONSILIUL DIRECTOR CONCORDIA INTERNAȚIONAL

Dr. Hans Peter Haselsteiner (Președinte)

Părintele Markus Inama SJ (Membru)

Mag. Ulla Konrad (Președinte Executiv)  

CONDUCEREA CONCORDIA ROMÂNIA

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, Cristian Niculescu

Responsabil conținut: Diana Certan

Fotografii: CONCORDIA, Benjamin Kaufmann C min Sbarcea, Cristian Niculescu , os

CONDUCEREA ORGANIZAȚIEI

CONCORDIA ÎN ALTE ȚĂRI

       Organizația Umanitară CONCORDIA | CUI: 5221142 

Drumul Regimentului 20D | Sector 1 | 013887 București

T +40 311 076981 | F +40 311 076982 | romania@concordia.org.ro | www.concordia.org.ro

Raiffeisen Bank | Agenția 13 Septembrie | București 

IBAN LEI: RO32 RZBR 0000 0600 0240 8036

IBAN EUR: RO16 RZBR 0000 0600 0240 8033 | Cod swift: RZBRROBU   

Comenzi de produse de la Brutăria CONCORDIA 

Parteneriate de afaceri: marketing asociat unei cauze sociale, proiecte CSR, proiecte pentru implicarea 
angajaților companiilor

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

Închirierea unui spațiu pentru un eveniment de business sau privat la „Brutăria cu Povești“, cafeneaua - 
întreprinderea de economie socială a Organizației Umanitare CONCORDIA, Str. Petru Cercel nr. 1, București

Donații, în natură, de bunuri și servicii.

Misiunea CONCORDIEI în România este posibilă datorită efortului comun pe care îl fac sponsorii, prietenii, 
voluntarii și angajații noștri, iar fără acest sprijin nu am fi azi aici. 
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www.concordia.org.ro

Organizația Umanitară CONCORDIA | CUI: 5221142

Drumul Regimentului 20D | Sector 1 | București

Raiffeisen Bank | Agenția 13 Septembrie | București 

IBAN LEI: RO32 RZBR 0000 0600 0240 8036

IBAN EUR: RO16 RZBR 0000 0600 0240 8033 | Cod swift: RZBRROBU   
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