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CONCORDIA este o organizație neguvernamentală internațională, independentă, dedicată sprijinirii 
copiilor, tinerilor și familiilor aflate în nevoie, spre o viață mai independentă și mai responsabilă.

Mergem acolo unde nevoia este cea mai mare. Și unde alții nu merg.

Lucrăm cu copiii și tinerii pe baza standardelor de asistență socială actuale și a drepturilor omului și 
copiilor pentru a duce o viață independentă și sănătoasă.

Ne concentrăm pe construirea relațiilor de atașament și consolidarea relațiilor copiilor cu familiile lor.

Oferim șanse copiilor și tinerilor prin educație și formare profesională.

Construim parteneriate durabile pentru dezvoltarea unei societăți deschise și unite.

Conducem organizația profesionist, având în vedere succesul pe termen lung, transparența și 
sustenabilitatea.

Împărtășim cunoștințele noastre la nivel național și internațional și consolidăm parteneriatele astfel 
dezvoltate.

Căutăm modalități inovative de intervenție în comunități și acționăm durabil și responsabil.

Știm că Prin urmare, oamenii care lucrează pentru CONCORDIA sunt resursa noastră cea mai importantă. 
acordăm o atenție specială unui mediu de lucru plăcut și ne bazăm pe colegi, voluntari și prieteni 
competenți. Și sperăm la empatie, generozitate și solidaritate.

MISIUNEA NOASTRĂ



PREFAȚĂ

Stimată Doamnă, Stimate Domnule, 

Dragi prieteni!

Anul 2019 a marcat 30 de ani de la sfârșitul 
dictaturii Ceaușescu și Revoluția din România. 
Imaginile din căminele de copii au zguduit lumea. 
Astăzi, peste 30 la sută dintre copiii din România 
trăiesc sub nivelul sărăciei. Prin urmare, România a 
fost prima țară în care CONCORDIA Proiecte Sociale 
și-a început activitatea ca organizație umanitară la 
nivel internațional și a rămas în centrul multor 
materiale despre proiectele sale.

O etapă importantă în 2019 a fost finalizarea 
exemplară a procesului de dezinstituționalizare în 
România. Starea de bine a copilului a fost în centrul 
atenției, oferind un cadru similar celui din familie, cu 
maximum opt copii în fiecare casă de tip familial. 
Nevoile individuale și condițiile de viață se schimbă. 
Uneori trebuie depuse eforturi din exterior care să 
asigure schimbarea. CONCORDIA Proiecte Sociale 
lucrează la îmbunătățirea condițiilor de viață, este 
întotdeauna orientată către oameni și dezvoltă 
servicii de suport bazate pe aceste premise. Acest 
lucru ne-a definit de la bun început, până astăzi, și ne 
va defini și în viitor. Misiunea CONCORDIA Proiecte 
Sociale începe prin a arunca o privire asupra nevoilor, 
a înțelege greutățile pentru a le diminua și pentru a 
schimba cauzele care le provoacă.

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,

Anul acesta aniversăm 30 de ani de la Revoluția 
din 1989, o perioadă în care am celebrat libertatea, 
dar și o perioadă în care situația copiilor din 
orfelinate nu a mai putut fi trecută sub tăcere. Soluția 
identificată ca fiind salvatoare a fost închiderea 
acelor centre, din păcate o soluție nesustenabilă 
pentru acei copii. Cei mai mulți dintre ei au ajuns în 
stradă, în București.

CONCORDIA și-a început activitatea în 1991 luând 
acești copii din stradă, unul câte unul.  Nu știau unde 
le sunt părinții și, de cele mai multe ori, nu aveau 
acte de identitate. A încercat să îi ducă departe de 
mirajul străzii, în Ariceștii Rahtivani, la 15 km de 
Ploiești, la ceea ce s-a numit pentru mulți ani Ferma 
pentru Copii CONCORDIA – un centru de plasament 
care adăpostea și ocrotea 72 de copii, pentru a crește 
și pentru a se dezvolta frumos. Pe la Ferma pentru 
Copii au trecut peste 4.000 de suflete în acești ani și 
am reușit să transformăm multe povești triste în 
povești cu final fericit. 

Ne bucurăm că, în acest an, CONCORDIA a încheiat 
procesul de dezinstituționalizare pentru centrele de 
plasament mari. Am reușit să lucrăm cu anumite 
familii ca să își primească înapoi copiii. Și ce bucurie 
mai mare există pentru un copil decât aceea de a fi 
alături de mama sa și de tatăl său? Pentru acei copii 
pentru care nu am avut o soluție, CONCORDIA a 
renovat și a construit, în ultimii doi ani, trei căsuțe 
noi de dimensiuni mici, care încearcă să creeze 
sentimentul de acasă. 

Mai este însă multă treabă de făcut și 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,

Mă bucur că povestim despre cele mai frumoase realizări ale organizației și despre poveștile 

copiilor care au nevoie de ajutorul și de implicarea noastră. Îmi face o deosebită bucurie să 

sărbătorim încă un an de activitate a Organizației Umanitare CONCORDIA.

Pentru mine este foarte important să fiu alături și să sprijin oameni care, prin munca lor, fac lumea 

mai frumoasă și, mai ales, care ajută acolo unde nevoia este cea mai mare.Vorbim de importanța 

caselor de tip familial cu capacitate mică, aflate în mijlocul comunității. 

Felicit CONCORDIA pentru modul în care și-a adaptat serviciile pentru a răspunde nevoilor sociale 

actuale, punând foarte mare accent pe calitate! CONCORDIA ne arată că mereu este loc pentru bine şi 

pentru caritate în viaţa noastră.

Vreau ca povestea acestor copii să fie una fericită, îmi doresc ca ei să se bucure de anii copilăriei, 

să zâmbească, să se joace.

Vă invit și pe dumneavoastră să daruiti copiilor sentimentul de ACASĂ ! 

Vă mulţumesc!“

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 septembrie 

2019. 

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

Sale Regale Principesa Maria a României. 
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28 DE ANI DE ACTIVITATE ÎN ROMÂNIA
CONCORDIA este o organizație neguvernamentală internațională, independentă, dedicată 

sprijinirii copiilor, tinerilor și familiilor aflate în nevoie, spre o viață mai independentă și mai 

responsabilă.

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,        

3 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
CONCORDIA Proiecte Sociale este o rețea a unei fundații non-profit cu sediul la Viena și patru 

organizații surori, de asemenea, non-profit, din România, Republica Moldova, Bulgaria și 

Germania. Sprijinim copiii, adolescenții și familiile aflate în nevoie prin ajutor rapid și direct. 

Activitatea noastră este orientată către Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) * și Convenția  

Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului.
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2019: CONCORDIA în cifre

Angajați și colaboratori

Alergători la maratoanele anuale 

Bucharest Running Club 

Beneficiari ai 

serviciilor sociale

Donatori individuali

Sponsori

Afilieri la rețele de 

organizații și profesioniști

Parteneri

Kilometri parcurși de 

asistenții sociali

Premii naționale

Produse vândute de 

Brutăria CONCORDIA

Foști beneficiari angajați 

în proiectele noastre

Granturi aprobate și 

implementate



RETROSPECTIVĂ 2019

Centre de zi și case de tip familial

Am încheiat procesul de dezinstituţionalizare
Pe 15 octombrie 2019, am inaugurat Casa de Tip 

Familial ELISABETH din Ariceştii Rahtivani, unde trăiesc 

fericiţi opt dintre copiii pentru care nu a fost găsită o 

soluţie de reintegrare familială. Aici ei au găsit 

speranța, sprijinul și dragostea de care au atâta nevoie. 

Odată cu acest moment, am încheiat procesul de 

dezinstituţionalizare a centrelor de plasament mari, 

finalizând cu succes un proces care a durat patru ani şi 

în care siguranţa şi bunăstarea copilului au fost pe 

primul loc. În ultimii doi ani, au fost inaugurate trei case 

de tip familial de dimensiuni mici în Ariceștii Rahtivani, 

Casa ELISABETH fiind ultima dintre acestea.

De asemenea, în 2019, CONCORDIA a început 

procesul de dezinstituţionalizare a centrelor 

rezidențiale cu capacitate mică.

Grădinița Mimiu
Am susținut 42 de copii din unul dintre cele mai 

sărace cartiere din Ploiești să frecventeze grădinița din 

Mimiu. Dacă în 2015 doar 4 copii mergeau zilnic la 

grădiniță, în 2019 am reușit să aducem în clasă 30 de 

copii în fiecare zi. Familiile lor au primit sprijinul 

necesar pentru a-și susține copiii să își continue 

educația, oferind totodată susportul necesar cadrului 

didactic de aici.

Masă Rotundă pe tema centrelor de zi
Pe 19 iunie, 14 reprezentanți ai autorităților locale 

au fost prezenți la Masa Rotundă cu tema „Impactul 

centrelor de zi pentru copii și familii în comunitățile 

dezavantajate“. Au fost abordate subiecte cu privire la 

mecanismele de finanțare și schimbul de bune practici, 

provocările și perspectivele de viitor pentru prevenirea 

abandonului școlar. Acest schimb de experiență ne-a 

arătat faptul că serviciile tip centre de zi au un rol foarte 

important în susținerea eforturilor de reducere a 

sărăciei în comunitățile prahovene.

Cercul de Donatori Ploiești  
Casa de Tip Familial Casa EVA a fost  una dintre cele 

două cauze susținute de Cercul de Donatori Ploiești la a 

XI-a ediție, eveniment organizat de Fundația 

Comunitară Prahova. Cu sprijinul donatorilor, am reușit 

să cumpărăm un nou mobilier pentru bucătărie.

Spectacole și improvizație 
Pe 7 iunie, la Concertul Educativ „Sunete din est“, 

organizat de Filarmonica „Paul Constatinescu“ din 

Ploiești, Corul de copii al organizaţiilor CONCORDIA, 

Superar şi Caritas, coordonat de Teodora Nistoroiu și 

Elana Andrews, au prezentat un moment magic. 

O parte dintre copiii de la centrele de zi și casele de 

tip familial au participat la o serie de ateliere de 

improvizație oferite de trupa Littleimpro. Totul s-a 

transformat într-un spectacol deosebit care s-a jucat pe 

scena Teatrului de Animație pentru Copii și Tineret 

IMAGINARIO din Ploiești. 

Tabere pentru copii și tineri
Cu sprijinul PEPCO România, 70 de copii de la casele 

de tip familial și centrele de zi au petrecut zile de 

neuitat în taberele de vară de la Năvodari și Eforie Sud, 

iar 170 de copii, inclusiv de la Grădinița Mimiu, s-au 

bucurat de excursiile de unde nu au lipsit activitățile 

pline de distracție și răsfăț. Pentru mulți dintre ei a fost 

prima oară când au văzut marea, au avut ocazia să 

călătorească sau să mănânce la un restaurant.

Mulțumim!

Activitățile s-au desfășurat în cadrul proiectului „Accesul la educație și 

la un stil de viață sănătos pentru copii aflați în dificultate și / sau în medii 

vulnerabile”, proiect finanțat de PEPCO România. #PepcoSusțineEducația

Absolvire centre zi: 

99%
Absolvire case de tip familial: 

92%
Tineri admiți la facultate: 

4
Copii care au mers în tabere: 

81
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RETROSPECTIVĂ 2019

Școala de Meserii CONCORDIA
În luna mai, 43 de tineri elevi din anul școlar 2018-

2019 au promovat examenul final, obținând astfel 

certificatul de calificare profesională. Sunt tineri 

instituționalizați sau post-instituționalizați, tineri care 

provin din familii din medii vulnerabile, lipsiți de 

sprijinul părinților care nu au posibilități materiale și, 

astfel, fără perspective de continuare a educației. O 

nouă grupă, cu alți 42 de elevi, și-a început pregătirea 

în toamnă.

Adoptăm o abordare holistică, în care aspectele 

sociale, emoționale și educaționale sunt tratate în 

egală măsură, crescând impactul intervenției în lucrul 

cu tânărul, înbunătățind rezultatele. Elaborăm planuri 

de intervenție personalizate pentru fiecare tânăr și, la 

fiecare patru luni, echipa revine pe obiective pentru 

actualizarea acestora, în funcție de rezultate și nevoile 

acestuia. Timp de 10 luni, cu un accent de 75% pe 

practică, tinerii participă la cursuri de formare 

profesională pentru meseriile de ospătar, bucătar, 

brutar, tâmplar și lucrător în cultura plantelor, dar și la 

cursuri care vin în sprijinul dezvoltării abilităților de 

viață independentă și atât de necesare pentru viața 

profesională: educatie financiară, matematică, 

engleză, dezvoltare personală, consiliere vocațională. 

Școala se află printre puținele proiecte care oferă 

servicii integrate pentru tinerii care părăsesc sistemul 

de protecție socială: formare profesională, abilități de 

viață independentă, asistență socială, asistență 

medicală, servicii de cazare și masă, ceea ce face 

proiectul accesibil tinerilor la nivel național. Important 

pentru susținerea tinerilor către o viață independentă 

este faptul că, la finalizarea cursurilor, le oferim suport 

și monitorizare la angajare, astfel încât să își mențină 

locul de muncă și pot locui pentru o perioadă în 

apartamentele sociale ale organizației. Pentru anul 

2019, vorbim de o rată de succes de peste 85%, când 

ne gândim la numărul de tineri care s-au angajat și au 

reușit să aibă un loc de muncă pe termen lung.

Zilele Pedagogice
Timp de două săptămâni, la Zilele Pedagogice, 

colegii noștri au adus îmbunătățiri proceselor 

educaționale și sociale pentru noul an școlar. S-a lucrat 

la principiile școlii, la sistemul de feed-back, la 

sistemele de gestionare a cazurilor, la programele de 

coaching și la un nou concept pentru Școala pentru 

Viață, bazat pe managementul de proiect.

Inaugurarea Centrului Rezidențial 

Pentru Tineri Casa Montafon
Pe 15 noiembrie, am inaugurat Centrul Rezidențial 

pentru Tineri Casa MONTAFON, un proiect care oferă 15 

locuri de cazare pentru tinerii elevi ai Școlii de Meserii 

CONCORDIA. Cu această ocazie, oaspeții noștri au 

vizitat atelierele din cadrul școlii, viitoarea Școală 

Primară CONCORDIA și Brutăria CONCORDIA. Suntem 

recunoscători și mulțumim reprezentanților regiunii 

Montafon din Vorarlberg și Silvretta Montafon pentru 

susținere!

Tineri absolvenți: 

43
Tineri înscriși în 2 generații: 

88
Parteneriate cu școli tehnice: 

4
Clase formate în parteneriat: 
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Tineri ambasadori 
Tinerii au participat la diverse evenimente: Ziua 

Porților Deschise, Ziua Europei, maratoanele anuale 

organizate de Bucharest Ranning Club, Ziua Austriei - 

eveniment organizat de Ambasada Austriei în România, 

conferința de încheiere a Programului de Cooperare 

Elvețiano-Român, acțiunea de plantare pe Centura de 

Est a Ploieștiului organizată de Club Rotary Ploiești, 

fiind totodată ambasadorii noștri. Ei au prezentat 

ș c o a l a ,  a u  i n t e r a c ț i o n a t  c u  p a r t i c i p a n ț i i , 

îmbunătățindu-și abilitățile de interrelaționare și 

comunicare, precum și stima de sine. 

În campania de recrutare, au susținut ateliere 

demonstrative în licee și centre ale D.G.A.S.P.C. din 

Prahova pentru 350 de participanți.

Mulțumim!

Activitățile tinerilor de la Școala de Meserii CONCORDIA au avut loc în 

cadrul Proiectului „Școala pentru o meserie, meserie pentru viață!“, proiect 

finanțat de Fundația Vodafone România.
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Adăpostul de Noapte SFÂNTUL LAZĂR
Înființat în 2002, Centrul Social SFÂNTUL LAZĂR a 

funcționat la începuturi ca centru de urgență pentru 

copiii străzii, ulterior transformându-se în Adăpostul 

de Noapte SFÂNTUL LAZĂR pentru tinerii de pe stradă. 

Din luna iunie 2019, centrul și-a schimbat destinația, 

oferind două servicii sociale:

Centrul pentru Viață Independentă pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități SFÂNTUL LAZĂR, care 

oferă servicii pentru 16 persoane cu dizabilități 

provenite de pe raza Sectorului 1 din mediul stradal, cu 

vârste cuprinse între 18-45 de ani, aflate în 

imposibilitatea de a-și găsi o locuință și de a se 

autogospodări. Acestea sunt sprijinite prin servicii de 

cazare și de informare, consiliere socială, psihologică 

și de sănătate, monitorizarea stării de sănătate, terapie 

ocupațională și dezvoltarea de abilități pentru o viață 

independentă într-un mediu protejat.

Alte 20 de persoane, cu vârste cuprinse între 18-

45 de ani, găsesc în Centrul Rezidențial pentru 

Persoane Adulte fără Adăpost Locuința Socială 

SFÂNTUL LAZĂR un sprijin pentru integrarea lor  socio – 

profesională și un loc unde să locuiască pe o perioadă 

de 2 ani. Proiectul oferă servicii de informare, 

consiliere socială, psihologică, de sănătate, orientare 

vocațională și activități de dezvoltare a abilităților 

pentru viață.

Activitățile și intervențiile desfășurate în centru au 

înregistrat rezultate pozitive, contribuind la 

dezvoltarea intelectuală, emotională și fizică a 

beneficiarilor, precum și dezvoltarea de abilități de 

viață independentă pentru aceștia.   

De la începutul anului 2019, produsele donate prin 

programul KFC Harvest către Organizația Umanitară 

CONCORDIA ajung pe masa persoanelor care locuiesc 

în Centrul pentru Viață Independentă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități SFÂNTUL LAZĂR. „Sprijinul oferit 

prin acest program înseamnă o masă pentru cei care 

locuiesc în centru, dar și o reuniune, ca într-o familie, 

atunci când aceștia iau prânzul sau cina împreună. 

Fiecare mai aduce câte ceva, un suc sau un desert, așa 

cum facem acasă. Este greu de redat în cuvinte emoțiile 

pe care le simți atunci.“, spune Marius Diaconu, Șef 

Proiect.

Programul KFC Harvest

Tineri beneficiari: 

36
Tineri fără adăpost angajați: 

100%
Stabilitate la locul de muncă: 

80%

 

 

Mulțumim!

În 2019, tinerii au fot sustinuți cu angajarea, 

crescându-le stabilitatea la locul de muncă. Tinerii 

angajați au reușit să își gestioneze salariile și să 

economisească o parte din venituri, crescând nivelul de 

autosusținere și autogospodărire. 
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RETROSPECTIVĂ 2019

În 2019, prin Serviciul de Job Coaching din 

București, am desfășurat sesiuni de informare cu 

privire la activitatea din cadrul proiectului pentru 

parteneri și organizații care oferă servicii sociale: 

Asociația Capitanio și Geroza, centrele din Sectoarele 

1, 3, 4 și 5, subordonate D.G.A.S.P.C.-urilor din 

București, D.G.A.S.M.B., D.G.A.S.P.C.  Popești 

Leordeni, Penitenciarul București Jilava, Fundația 

FARA, precum și Facultatea de Sociologie și Asistență 

Socială, Colegiul Național al Asistenților Sociali din 

România și Colegiul Tehnic „Mihai Bravu“ din 

București.

De asemenea, în decembrie, în cadrul proiectului 

„Servicii sociale și de stimulare a ocupării pentru 

persoane din grupuri defavorizate“, finanțat de United 

Way România, a fost organizată o Masă Rotundă unde 

au fost invitați practicieni în asistență socială din 

serviciile sociale publice și private, cu scopul de a 

împărtăși rezultatele anului 2019 și factorii de succes 

identificați cu privire la îmbunățățirea muncii cu tinerii 

din sistemul de protecție special sau care au părăsit 

acest sistem. Întâlnirea a fost organizată la Crowne 

Plaza București, prin generozitatea conducerii. 
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75 de tineri din medii vulnerabile, care au obținut un 

loc de muncă, aflați deja în parcursul de pregătire 

pentru o viață independentă, au tranzitat în 2019 

Locuințele Sociale SFÂNTUL PAUL și IUDA din București, 

unde au beneficiat de consiliere pshihologică și 

socială, 39 dintre aceștia devenind deja independeți. 

Peste 80% dintre tineri au reușit să-și mențină locul de 

muncă mai mult de trei luni. 

Job Coaching 

Apartamente Sociale

 În 2019, Locuința Protejată pentru Persoane Adulte 
cu Dizabilități Casa Hannes a găzduit 8 tinere, 5 dintre 
acestea  fiind stabile. Tinerele și-au dezvoltat 
deprinderi pentru viață independentă și, timp de 4ore 
pe zi, au mers la Atelierul Ocupațional Protejat. Această 
activitate le ajută să treacă, de la stadiul de persoane 
asistate în permanență, la femei active, capabile să-și 
poarte de grijă și chiar să ajungă la statutul de angajate 
s ta bi l .  S -a u  obs e r va t  sch i m b ă r i  ma jo re  d e 
comportament. Au învățat că acceptarea, răbdarea, 
resposabilitatea, punctualitatea și respectarea 
colegilor sunt esențiale pentru lucrul în echipă.

Serviciul de Job Coaching București 
Locuința Socială SFÂNTUL PAUL 

Intrarea Călțuna | nr. 3-5 | Mobil: 0724 550424 

Serviciul de Job Coaching Ploiești
Centrul de Zi pentru Copii și Familii Casa ALEXANDRA

Str. Democrației | nr. 19 | Mobil: 0737 699606 

Tineri angajați: 

117
Tineri cazați: 

62
Tineri beneficiari: 

529
Stabilitate la locul de muncă: 

80%
Practică tineri: 

29
Angajatori: 

22
Furnizori de formare: 

7
 

 
10 tineri au fost recompensați pentru rezultatele lor 

deosebite, printr-o excursie binemeritată la câteva din 

obiectivele turistice din Constanța și am fost prezenți la  

două evenimente organizate de Penitenciarul 

București Jilava, Festivalul de 1 Iunie și Interfest 2019.



Misiunea CONCORDIA Academia este de a oferi 

programe de pregătire calitative, inovatoare și 

recunoscute pentru specialiști în domeniul social. În 

2019, peste 400 de profesioniști din CONCORDIA și din 

alte organizații private și publice au beneficiat de 

servicii de formare și supervizare în România și 

Republica Moldova. Aproximativ 120 de organizații au 

ales să își trimită angajații la trainingurile noastre 

pentru manageri în servicii sociale, practicieni în 

servicii sociale sau au solicitat servicii de supervizare 

de la CONCORDIA Academia, ca recunoaștere a calității 

și valorii serviciilor noastre. 

Pe parcursul anului 2019, am dezvoltat colaborările 

la nivel european cu organizații precum APCC 

Portugalia, Facultatea de Științe Aplicate din 

Vorarlberg și Centrul de Instruire Schlosshofen din 

Austria, precum și cu Academia de Management Social 

din Viena. Au fost stabilite noi parteneriate cu  

organizații din Italia - Istituto Formazione Operatori 

Aziendali - I.F.O.A. și Danemarca - SOSU Østjylland.  

La nivel național, CONCORDIA Academia a încheiat 

noi parteneriate cu instituții publice de protecție a 

copilului și ONG-uri, acoperind cinci din cele opt 

regiuni din România. Din cauza nevoilor emergente în 

domeniul  social ,  metodologia  ș i  conț inutul
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programului de formare a practicienilor au fost 

adaptate pentru profesioniștii care lucrează cu 

categorii diferite de beneficiari: copii și adolescenți 

care părăsesc sistemul de protecție, dar și persoane 

care suferă de probleme de sănătate mintală. Datorită 

diferitelor programe de instruire organizate în 2019 și 

a altor procese de creștere a capacității CONCORDIA 

Academia, numărul formatorilor și supervizorilor a 

crescut ajungând la 34 de experți. 

CONCORDIA Academia

Absolvenți: 

431
Zile de formare: 

176
Organizații beneficiare: 

117

Conferința „Better and Safer Care“
Peste 130 de specialiști din instituții publice, 

organizații neguvernamentale și sectorul academic din 

România, Bulgaria, Republica Moldova și Austria, au 

participat în 4 și 5 iunie 2019 la Conferința „Better and 

Safer Care – Creșterea Calității Serviciilor Sociale 

Oferite Copiilor“. Evenimentul, organizat în București și 

promovat de CONCORDIA Academia și Organizația 

Umanitară CONCORDIA,  a oferit celor prezenți 

posibilitatea de a discuta teme de interes, precum 

prevenirea violenței asupra copilului și competențele 

necesare profesioniștilor din domeniu, contribuind 

astfel la creșterea gradului de conștientizare cu privire 

la nevoile de formare ale profesioniștilor și la 

importanța promovării politicilor de protecție a copiilor.
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CONCORDIA Development: Brutăria CONCORDIA
Inaugurată în 2011, Brutăria CONCORDIA a fost 

răspunsul la nevoia reală a tinerilor vulnerabili care 

terminau un curs de formare pentru meseria de brutar 

la Școala de Meserii CONCORDIA și care nu își găseau 

un loc de muncă în acest domeniu. CONCORDIA a plecat 

de la premisa că dacă tinerii sunt angajați pentru o 

perioadă la Brutăria CONCORDIA, cresc oportunitățile 

lor de angajare, prin formarea la locul de muncă dincolo 

d e  f o r m a r e a  î n  ș co a l ă ,  î n  t i m p  ce  a s i g u r ă 

sustenabilitatea financiară și oferă tinerilor servicii 

sociale integrate: formare profesională, cazare, masă, 

asistență socială, asistență medicală.

În anul 2019, au fost angajați 16 tineri care are au 

absolvit cursul pentru brutar în cadrul școlii noastre, 

tineri proveniți din medii dezavantajate, comunități 

sărace, centre de plasament sau care au crescut în 

proiectele organizației.

Referitor la activitatea economică a brutăriei, 

portofoliul nostru de clienți a crescut cu un procent de 

40% față de anul precedent, însă vânzările vor rămâne 

mereu o provocare, fiecare partener având un aport 

major în activitatea noastră, pe parcursul anului 2019 

fiind furnizori în București, Ploiești și Otopeni pentru 

grădinițe și școli, colaboratori din domeniul HORECA, 

evenimente și consumatori individuali. Cei mai mari 

clienți ai anului 2019 au fost: Uplift, Ikea România, Biz 

Manifesto și Eduhaus.

În anul 2019, Hostelul Bread and Breakfast a avut 

2.181 de clienți, iar  Brutăria cu Povești peste 2.000 de 

clienți individuali.

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 

sunt două întreprinderi de economie socială, care oferă 

locuri de muncă pentru 6 tineri sprijiniți de Organizația 

Umanitară CONCORDIA și 10 locuri pentru stagii de 

practică și internship pentru aceștia.

Mulțumim clienților care ne trec mereu pragul: 

Coaliția pentru Educație, MORE Networking, BDO 

Audit, Kellog Corporation, Asociația din grijă pentru 

CLIENT, Asociația Habilitas, Profesional Media 

Training, Creative Development and Consultancy și 

Fundația Inocenti!

Hostelul Bread and Breakfast și Brutăria cu Povești 

Hostel Bread and Breakfast 
T +40 314 334757 | reservation@breadandbreakfast.ro | booking.com

Brutăria cu Povești (Evenimente business sau private) 

T +40 314 334759 |  www.facebook.com/BrutariaCuPovesti

RETROSPECTIVĂ 2019

Scor Hostel pe Booking.com: 

9.5
Evenimente: 

251
Premii și recunoașteri: 

2
Beneficiari angajați: 

7
Practică tineri: 

8
 

 

Rezervă acum! 

În octombrie 2019, CONCORDIA a lansat „Studiul de 

Impact al Brutăriei CONCORDIA“, primul studiu de 

impact al unei întreprinderi sociale din România, 

realizat de Doina Crângașu și Irina Opincaru. Studiul 

conține o analiză a impactului întreprinderii sociale 

asupra beneficiarilor săi, asupra clienților și la nivelul 

comunității și în sectorul ONG. 90% dintre tinerii care 

au ieșit din Brutăria CONCORDIA sunt în continuare 

angajați, trecând de la statutul de asistați sociali la 

contribuabili activi ai societății. Mai mult decât atât, 

peste 50% din acești tineri sunt angajați în continuare 

ca brutari, contribuind astfel la creșterea forței de 

muncă pentru această meserie. 

Clienți: 

293
Vânzări: 

126.234 EUR
Sisteme implementate: 
ISO 9001:2015

FSSC 22000

Brutăria CONCORDIA | Serviciul de comenzi
T +40 726 244806 | comenzi.cd@concordia.org.ro  
www.facebook.com/Brutaria.Concordia



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

Organizația Umanitară CONCORDIA a organizat pe 26 septembrie 2019, la Teatrul Odeon, principalul 

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

fericit!“, aflat deja la a V-a ediție. Evenimentul a avut loc sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principesa 

Maria a României și a avut ca scop strângerea de fonduri pentru sprijinul copiilor și tinerilor din casele de tip 

familial CONCORDIA din județul Prahova. 

Oaspeți de seamă, Alteța Sa Regală Principesa Maria a României, Excelența Sa Doamna Isabel Rauscher, 

Ambasadorul Austriei la București, și 300 de invitați s-au bucurat de un concert extraordinar susținut de Niko 

Leopold Quartet (Austria), moment care a avut loc cu sprijinul Excelenței Sale Domnul Thomas Kloiber, 

directorul Forumului Cultural Austriac la București. 

Pe scena Teatrului Odeon, au urcat Luiza Zan & Jazzpar Trio care ne-au adus sound-ul și farmecul anilor '30 și 

Corul CONCORDIA, powered by SUPERAR, sub îndumarea Prof. Teodora Nistoroiu. Corul adună împreună copii 

din medii sociale diferite, punând accent pe bucuria de a cânta, dezvoltă încredere, respect și înțelegere 

reciprocă. Copiii au cântat alături de prietenii lor, artiștii Daniel Dumitrașcu (pian), Eduard Stoica (solist), 

Alexandru Dumitrașcu (percuționist). 

Gazda evenimentului a fost, pentru al V-lea an consecutiv, jurnalista Irina Păcurariu.
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EVENIMENTE





Desen realizat de Adina, 11 ani



Copiii din Corul CONCORDIA l-au întâlnit 

pe Sanctitatea Sa Papa Francisc 
Pe 2 iunie, pentru întâmpinarea Sanctității Sale Papa 

Francisc la ultima întâlnire de la Blaj, copiii din Corul 

CONCORDIA au pregătit, sub îndumarea doamnei prof. 

Teodora Nistoroiu, un moment artistic, din care au făcut 

parte „Ave Maria“, de Johann Sebastian Bach, și „Non 

Nobis Domine“. Suntem onorați și bucuroși pentru 

invitația reprezentanților Bisericii Catolice!

De asemenea, pe 31 mai, CONCORDIA s-a bucurat de 

invitația Excelenței Sale Klaus Iohannis, Președintele 

României, la evenimentul de întâmpinare oficială a 

Sactității Sale la Cotroceni.

1 martie la Palatul Elisabeta

Pe 1 martie, Alteța Sa Regală Principesa Maria a primit, 

la Palatul Elisabeta, vizita copiilor înscriși în programul 

Centrului de Zi pentru Copii Casa CRISTINA. 

Copiii au oferit Alteței Sale Regale mărțișoare 

confecționate de ei, au recitat poezii și au interpretat 

cântece de primăvară. 

Această zi este una dintre cele mai așteptate de către 

copiii de la Centrul de Zi pentru Copii Casa CRISTINA, care se 

întorc aici cu drag în fiecare an. 

(Credit foto: Daniel Angelescu)

Conferința „Better and Safer Care“
P e  1 4  n o i e m b r i e ,  O r g a n i za ț i a  U m a n i t a r ă 

CONCORDIA, Ministerul de Stat al land-ului Baden-

Württemberg și Rețeaua Societății Civile UE - Regiunea 

Dunării Baden-Württember au organizat o întâlnire pe 

tema potențialului afacerilor sociale din România și 

Regiunea Dunării, la ARCUB București. La eveniment au 

luat parte peste 50 de reprezentanți ai mediului de 

afaceri, sectorului public și ai societății civile. În plenul 

evenimentului s-a vorbit despre perspectiva mediului de 

afaceri, a societății civile și a politicii, cu privire la lecțiile 

învățate, provocările și perspectivele pentru cooperare 

și sprijinirea afacerilor sociale.

EVENIMENTE
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Ziua Porților Deschise 
Pe 11 aprilie, a avut loc evenimentul anual „Ziua Porților 

Deschise“, organizat la Școala de Meserii CONCORDIA. 

Evenimentul a fost deschis de Excelența Sa doamna Isabel 

Rauscher, Ambasadorul Austriei la București, domnul 

Adrian Florin Dobre, Primarul Municipiului Ploiești, domnul 

Nicolae Angelescu,  Inspector Școlar  General al 

Inspectoratului Județean Școlar Prahova, și alți 400 de 

invitați, reprezentanți ai instituțiilor publice și private, 

parteneri ai școlii și mass media. Evenimentul a marcat 

oficial începerea lucrărilor la viitoarea Școală Primară 

CONCORDIA, un proiect de anvergură dezvoltat de 

Organizația Umanitară CONCORDIA în parteneriat cu 

Ministerul Educației al Austriei. 

WINGS4YOUTH - Schimb de experiență 
În august, 20 de tineri din România și Bulgaria au 

participat la un schimb de experiență în cadrul proiectului 

Wings4Youth la Yamna, în Bulgaria. 

Obiectivul principal a fost de a oferi adolescenților 

spațiul și oportunitatea de a-și exprima opiniile, de a lua 

decizii, de a interacționa, de a lucra în echipă și de a-și 

dezvolta abilitățile necesare pentru o viață independentă, 

elemente esențiale pentru reușita oricărui tânăr.

Aceste activități fac parte din proiectul „Wings4Youth“, 

finanțat prin Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie al 

Uniunii Europene (REC). Acest proiect este coordonat de 

Organizația Umanitară CONCORDIA și este implementat 

alături de doi parteneri, CONCORDIA Bulgaria și CSRNest 

România.

START... pentru proiectele noastre!
Anul acesta am participat la cele două maratoane 

organizate de Bucharest Running Club: Volkswagen 

Bucharest HALF MARATHON și Raiffeisen Bank Bucharest 

Marathon, alături de tinerii de la Scoala de Meserii 

CONCORDIA şi Casa EVA din Ploieşti, la cursa populară şi 

cursa adolescenţilor. Am fost prezenți la Cortul Principal 

din Piața Constituției, iar Toboșarii CONCORDIA au 

susținut alergătorii la punctele de divertisment. 

Alergatorii au putut opta pentru susținerea cauzelor 

noastre, Școala de Meserii CONCORDIA și casele de tip 

familial din Prahova.
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EVENIMENTE INTERNAȚIONALE

Pe scena Forumului Raiffeisen
O dată pe an, Forumul Raiffeisen se umple de 

susținătorii și prietenii CONCORDIEI, atunci când copiii 

și tinerii își arată abilitățile artistice pe scenă pentru 

oaspeții noștri. Odată ce ai fost acolo, știi că în 

CONCORDIA se face muzică și dansuri cu multă 

bucurie. În 2019, ne-au vizitat copiii și tinerii din 

România și Moldova. De la cor, la un solo de trompetă 

virtuos ori spectacole de dans, ei au oferit momente 

care au încântat publicul nostru.

Duminica Floriilor la ERL
Pentru a patra oară, Festivalul Tirolian Erl a avut loc 

în sprijinul CONCORDIA Proiecte Sociale. Orchestra 

The Tyrolean Festival și Choir Academy au interpretat 

„Petite Messe Solenelle“ de Gioacchino Rossini și 

„Concertul de pian Nr. 5“ al lui Ludwig van Beethoven. 

Publicul s-a bucurat de unul dintre cele mai faimoase 

concerte de pian într-un matineu. Friedrich Haider a 

condus ambele lucrări. După un concert de succes, 

membru al consiliului nostru, Pater Markus Inama SJ, a 

binecuvântat ramurile de palmier. CONCORDIA dorește 

să mulțumească tuturor muzicienilor participanți, 

precum și sponsorilor - Bank für Tirol și Vorarlberg 

Aktiengesellschaft, Strabag SE și Tiroler Tageszeitung - 

pentru sprijinul acordat!

Concert de Crăciun la Palais Ferstel 
Pentru a șaptea oară la rând, Orchestra ORF Radio 

Symphony, dirijată de Rudolf Streicher a susținut un 

concert de Crăciun la Palais Ferstel din Viena în 

beneficiul CONCORDIA. Concert-maestrul și violonistul 

principal, Maighréad McCrann, a captivat publicul, 

inclusiv pe Excelența Sa domnul Alexander Van der 

Bellen, Președintele Austriei. Antonia Rados a ținut un 

discurs care ne-a amintit de importanța observării 

conștiente a condițiilor reale ca o condiție prealabilă 

pentru a lua măsuri adecvate. Abatele Haidinger a oferit 

binecuvântarea finală în acest an. O mulțumire din toată 

inima merge către toți cei implicați prin angajamentul lor 

și prin loialitatea lor față de CONCORDIA!
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PREMII ȘI RECUNOAȘTERI

PREMIUL GALEI „MAMA“ 
Pe 8 martie, în cadrul Galei MAMA 2019, organizată de Consiliul 

Tinerilor Instituționalizați, Organizația Umanitară CONCORDIA a fost 

recompensată cu Premiul „MAMA“, ca urmare a dezvoltării proiectului 

„Brutăria cu Povești“. Mulțumim Consiliului Tinerilor Instituționalizați 

pentru acest premiu care ne onorează!

Cu o experiență de 18 ani în bucătăria tradițională, Ciprian 
împărtășește zi de zi din experiența lui profesională și de viață 
tinerilor care provin din medii vulnerabile și îi învață că o meserie 
practicată cu pasiune le poate aduce o viață mai bună. 

„Nu am avut o viață roz. M-am lovit de foarte multe probleme, dar am 
avut noroc că mi-am descoperit pasiunea pentru bucătărie. Din acest 
motiv iubesc să lucrez cu tinerii și să le insuflu și lor dragostea pentru 
bucătărie. 95% dintre elevii mei au devenit oameni de succes.“ – 

Ciprian Drăguș, Maistru Formator al Cursului pentru Bucătari la 
Școala de Meserii CONCORDIA.

  

PREMIUL I PENTRU „DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ“

Pe 3 iunie, la Gala Societății Civile, „Oameni de valoare europeană“, 

proiectul „Cafeneaua Brutăria cu Povești şi Hostelul Bread and Breakfast“ 

a primit premiul I la categoria „Dezvoltare economică şi socială“. 

Evenimentul a avut loc la Ateneul Român și a adus pe scenă 15 organizații 

câștigătoare ale premiului I la categoriile propuse pentru acest an. 

De asemenea, ne aflăm în top trei a celor mai bine cotate companii 

alese de către clienți pentru anul 2019, în proiectul Șoimii Patiseri.

PREMIUL LA GALA FUNDAȚIEI VODAFONE
Ciprian Drăguș a fost premiat la Categoria „Servicii Sociale“ în cadrul 

Galei Fundației Vodafone, ediția 2019, care a avut loc pe 22 octombrie. 

Ciprian este membru al echipei CONCORDIA încă din 2010 și maistru 

formator al cursului de bucătari din cadrul proiectului „Școală pentru o 

meserie. Școală pentru viață!“ pe care l-am derulat în parteneriat cu 

Fundația Vodafone România. 

GALA NAȚIONALĂ DE EXCELENȚĂ ÎN ASISTENȚA SOCIALĂ
Pe 19 martie, am fost prezenți la Gala Națională de Excelență în 

Asistență Socială pentru a celebra Ziua Mondială a Asistenței Sociale, la 

Ateneul Român. Cu această ocazie, Alteța Sa Regală Principesa Maria a 

României a vorbit despre proiectele Organizației Umanitare CONCORDIA 

și a acordat Premiul pentru „Asistentul Social din Domeniul Incluziunii 

Sociale – Economie Socială“. 

(Credit foto: www.romaniaregala.ro) 

  

  

Credit foto: Roald Aron
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Pe parcursul anului, 6 acțiuni de voluntariat, la care au participat peste 

90 de voluntari, au dat culoare gradinilor, spațiilor de joacă și de timp liber 

din proiectele noastre. 

Mulțumim Pepco Retail, Fundația Vodafone România, ASIROM VIENNA 

INSURANCE GROUP, ROBERT BOSCH și MERCK ROMÂNIA!

VOLUNTAR ÎN ROMÂNIA 

VOLUNTARIAT CORPORATIV

În anul 2019, 165 de voluntari din România și 24 de voluntari din 

Austria, Germania și Spania au ajutat copiii și tinerii, înscriși în programele 

noastre din Ploiești și București, la activitățile lor zilnice. 

VĂ MULȚUMIM! Suntem recunoscători pentru acest sprijin!

ASOCIAȚIA „UN STROP DE FERICIRE“

De 5 ani, Asociația „Un Strop de Fericire“ este alături de copiii și tinerii 

din CONCORDIA. Doar în anul 2019, peste 100 de voluntari înscriși aici 

au sprijinit activitățile din proiectele din Ploiești. Am participat la 

evenimentele sale de peste an: Gala Voluntarului „Un Strop de 

Fericire“, serbarea de final de an, „Copilărie fericită“ - un eveniment 

care mobilizează comunitatea pentru a sărbători copilăria alături ce 

copiii mai puțin fericiți din centrele sociale, Crosul Umanitar 

„Run4Future“.

Asociația „Un strop de fericire”, înființată în ianuarie 2012, este o 

organizație de tineret care facilitează accesul tinerilor la oportunităţi 

de învăţare, dezvoltare personală şi promovează voluntariatul, ca 

mijloc de schimbare în comunitate. Prin proiecte locale și 

internaționale, asociatia sprijină integrarea socială a tinerilor din 

mediul defavorizat, organizează evenimente educaţionale şi sportive, 

campanii de activism civic şi de mediu.
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Oameni cu suflet în

CONCORDIA
În CONCORDIA lucrează de 11 ani, pe care     

i-a împărțit între Casa de Tip Familial Casa EVA 

și Centrul de Zi pentru Copii Casa CRISTINA. Și 

toată lumea o strigă „mami Ani“.

Ana Șeicaru
„La Centrul de Zi pentru Copii Casa CRISTINA am venit în 2013, încă de la inagurare. Țin minte că aveam     

19 copii doar de la patru familii, care locuiau în una dintre cele mai sărace zone ale Ploieștiului. Părinții 

erau oarecum rezervați pentru că asociau activitatea noastră cu instituționalizarea și se temeau de asta.

Dar am fost optimiști și am crezut în succesul proiectului. Provocarea a fost de a identifica copiii în 

nevoie și de a-i ajuta să își găsescă un drum în viață. S-au creat conexiuni bazate pe încredere și lucrurile au 

evoluat natural și constructiv. Numărul copiilor care vin aici a crescut în timp, iar teama părinților nu mai 

există acum. Ei văd faptul că cei mici sunt entuziasmați, merg la școală, merg la spectacole în țară și în 

străinătate cu ansamblul de dansuri populare sau Corul CONCORDIA, sunt ajutați pentru un trai mai bun. În 

scurt timp, lista de înscrieri a devenit neașteptat de solicitată. Acest lucru s-a întâmplat cu multă muncă a 

echipei noastre în comunitate, familiile fiind încurajate de faptul că educația aduce schimbări majore în 

comunitate.

Dacă la început copiii nu mergeau la școală, erau etichetați, aveau un comportament neadecvat vârstei 

lor, după ce au început să frecventeze programul Casei CRISTINA, mulți au devenit premianți în școlile la 

care au fost înscriși și au învățat să relaționeze cu cei din jur, crescându-le stima de sine. În timp am câștigat 

încrederea părinților și celor din comunitate, ceea ce ușor putem observa prin implicarea părinților în 

activitățile copiilor în proiectul „Școala părinților“.

65 de copii au trecut pe la Casa CRISTINA până acum. Nu puțini sunt cei care au mers la liceu sau au 

devenit studenți, iar promovabilitatea copiilor de 100% dovedește eforturile tuturor celor implicați.

Însă nimic nu poate înlocui zâmbetul copiilor atunci când trec pragul Casei CRISTINA. Pentru că 

motivația de a-mi continua activitatea își are originea în împlinirea sufletească de a îi ajuta pe acești copii 

în nevoie.“  
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Cristina Todirașcu
„Am ajuns să cunosc CONCORDIA odată cu stagiul de practică de la facultate. Am intrat ca și student în 

practică, iar când a venit vacanța de vară am ales să rămân voluntar la Serviciul de Job Coaching din cadrul 

Locuinței Sociale SFÂNTUL PAUL. Aici am făcut tot felul de activități de birou, asistam la ședințe de 

consiliere, la sesiuni de informare, la conferințe, la repetiții cu un grup de deținuți pentru o piesă de Crăciun 

la Spitalul Penitenciar Jilava, activități de lucru manual cu copiii deținuților la Festivalul de 1 Iunie de la 

Penitenciarul Jilava, ajutam beneficiarii în întocmirea unui CV sau îi însoțeam la interviuri. Am făcut 

totodată și alte activități, acolo unde era nevoie de mine: meditații la matematică la „Brutăria cu Povești” 

sau facepainting la cortul principal al organizației de la maratoanele Bucharest Running Club. 

Am devenit rapid conștientă de cât de grea e meseria de asistent social și de cât timp și câtă implicare 

necesită munca în domeniul social. Cred că toată lumea se schimbă în urma unei activități de voluntariat,  

îndeosebi în domeniul social. Am avut ocazia să învăț foarte multe, atât despre asistență socială, 

intervenție și relaționarea cu beneficiarul, cât și despre ONG-uri în general. Am avut ocazia să cunosc 

oameni cu adevărat speciali și pe care aș putea chiar să îi numesc mentori, oameni care îmi sunt dragi și pe 

care știu că mă pot baza oricând. 

Vezi atâta durere, atâtea povești de viață care par imposibile, dar care sunt reale și care au fost trăite de 

oameni reali. Odată ce ajungi să le cunoști poveștile, reușești să vezi omul din spatele comportamentelor, 

din spatele acțiunilor și din spatele cuvintelor.

Propunerea de angajare la CONCORDIA m-a găsit în popota Penitenciarului Jilava, când făceam cafea. 

Am fost surprinsă și speriată în același timp. Știam ce pantofi mari am de umplut și nu eram sigură că voi 

reuși să fac asta.“

De la voluntar la angajat 

ca lucrător social  
„Pot să ajung acasă mulțumită azi de munca 

pe care am depus-o, fericită mâine pentru 

reușita unui beneficiar și epuizată psihic 

poimâine din cauza fluxului mare de beneficiari 

și a problemelor multiple cu care vin.“
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 108 articole 

4 emisiuni radio

19 apariții TV

600 difuzări promo 

2 campanii naționale
Redirecționarea celor 3,5% din impozitul pe venit 
Concertul Caritabil „Pentru ca poveștile să aibă un final fericit!“



Atunci când ajugi la Școala de Meserii CONCORDIA din cadrul Edu-Campus CONCORDIA din Ploiești, ești 

întotdeauna primit cu un ceai sau o cafea. Mereu vei întâlni un tânăr prezentabil, cu ten măsliniu, ochi verzi 

pătrunzători și zâmbet larg, care îi îndeamnă pe elevi să îți ia comanda. El este Ionuț, asistent formator pentru 

cursul de ospătari din cadrul școlii pe care, până nu demult, îl vedeam pregătind cu pasiune comenzile în 

cafeneaua de aici.

Povestea „vieții de după porți“ a lui Ionuț putea fi una cu final foarte trist, așa cum sunt multe povești ale 

celor care sunt nevoiți să părăsească centrele de plasament la vârsta de 18 ani. Doar că Ionuț nu a fost nevoit, 

ci a ales să plece din centru pentru că i se întâmplase ceva care, de obicei, ne poate schimba tuturor drumul 

atunci când se întâmplă: s-a îndrăgostit.  Noua viață alături de prietena sa l-a dus într-un anturaj care i-ar fi 

putut fi fatal: violența, drogurile, dormitul pe străzi sau în gară, ilegalitățile, sunetul sirenelor mașinilor de 

poliție, umilința erau toate parte din aceast nou trai. Și-a pierdut locul de muncă, și-a pierdut locuința în care 

stătea cu chirie și s-a trezit într-o realitate crudă când a înțeles că își va pierde și prietenii. Prietenul său de la 

grădiniță, Dragostin, l-a adus cu picioarele pe pământ când acesta a refuzat să se mai întâlnească cu el. 

A fost acea palmă necesară pentru a-l trezi să vadă noua realitate pe care și-o crease și să ceară ajutor. În 

primăvara anului 2018 a sunat la CONCORDIA. În centrul de plasament nu mai putea fi primit și nu mai avea 

unde să meargă, dar a găsit înțelegere și a fost primit de CONCORDIA cu trei luni înainte de a începe cursurile. 

„Inițial eu nu doream să fac cursurile, îmi doream să am un pat și să mă pun pe picioare, nu știam dacă o să 

rămân. După începerea cursurilor de ospătar mi-am dat silința, am fost serios, punctual și am venit cu idei noi 

pentru activitate.”, povestește adesea Ionuț când îl întâlnești. 

Toate acestea nu au trecut neobservate și, după finalizarea cursurilor, el a devenit, la doar 21 de ani, 

sprijinul de bază al formatorului de ospătari și face parte din echipa noastră încă din toamna lui 2019.

„Îi inspiră, îi motivează, le oferă încredere că și ei pot realiza lucruri frumoase, așa cum face el. Ionuț 

împărtășește o poveste de viață asemănătoare celor care au venit să învețe aici. El a dovedit că este un coleg 

pe care te poți baza oricând, este creativ, cu inițiativă, este omul care a adus un suflu nou în echipă și ne oferă 

noi perspective în munca noastră. De la el învățăm ce este cu adevărat important pentru tinerii cu care noi 

lucrăm.“, spune Ramona Vasiloae-Năstăsache, Coordonator Programe Educaționale în cadrul Școlii de 

Meserii CONCORDIA.

Acum, pentru că și-a găsit echilibrul în viață, își permite să viseze și să își facă planuri care au ca principală 

motivație ajutorarea copiilor proveniți din sistem. „După Bacalaureat îmi doresc să merg la Facultatea de 

Sociologie și Asistența Socială, apoi să devin formator în cadrul CONCORDIA Academia. Îmi doresc și o familie 

frumoasă.”,  spune Ionuț, plin de speranță și recunoștință pentru noua șansă care i s-a oferit.

Foto credit: Cosmin Sbarcea, Ionuț Filișan.

Ionuț FILIȘAN
Este un exemplu pentru tinerii cu povești de 

viață asemănătoare, care vin să învețe la 

Școala de Meserii CONCORDIA. „Am avut 

dintotdeauna ambiția de a-mi depăși condiția, 

de a fi om puternic și acum îmi place că îi pot 

ajuta și pe alții prin exemplul meu.“ 



SITUAȚIA NUMĂRULUI DE BENEFICIARI PE PROIECTE
În anul 2019, Organizația Umanitară CONCORDIA a sprijinit un număr d de copii, tineri și adulți e 2.622 

prin proiectele și programele sale din București și Prahova. 

PROIECTE

Roxana, 20 ani - „Sunt studentă la Facultatea de Științe ale Educației, Știinte Sociale și 
Psihologie, la Universitatea din Pitești. Am o familie numeroasă, compusă din 4 
baieti și 3 fete. Mama și tata sunt baza educației noastre, o familie frumoasă cu multă 
dragoste sufletească, dar, din păcate, și cu multe lipsuri materiale. Deși îmi este 
greu să redau aspectul casei mele, o cămăruță sărăcăcioasă care ne adăpostește 
pe toți, dar încărcată de energie, ea ne dă puterea să mergem mai departe. Toți 
copiii am fost încurajați de mamă, care la rândul ei a avut o copilărie lipsită de 
partea materială, să mergem la școală, dar cu toate acestea absențele se adunau 
în catalogul școlii din cauză că nu aveam hăinuțe, rechizite, motiv pentru care o 
parte din frați au fost chiar repetenți. 

Dar norocul ne-a surâs și „Trenul  Speranței”, așa cum spuneam noi Casei 
CRISTINA, ne-a adus bucuria, împlinirea de a merge la școală zi de zi. Aici s-au 
deschis orizonturile, m-am descoperit și am fost încurajată să merg mai departe 
pentru că pot. Pe perioada școlii, în gimnaziu și în liceu, am fost sprijinită ori de 
câteori am avut nevoie pe plan educational, dar și material, de cei de aici. Sunt 
mândră că și frații mei merg la acest centru, i-am încurajat să fie prezenți zi de zi, 

sprijinindu-i la teme și activități extrașcolare prin activitățile mele de voluntariat la 
Casa CRISTINA. Faptul că acum sunt studentă se datorează tot Casei CRISTINA. Am 

primit și primesc susținerea și sprijinul de care am nevoie. Îmi doresc să ajung să pot 
schimba lucrurile în bine, să sprijin copiii din comunitatea de unde eu vin, Cartierul 

Mimiu.“

25

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 103 49

Centrul de Plasament - Casă de Tip Familial Casa AUSTRIA Ploiești 2000 25 88

Centrul de Zi pentru Copii Casa CRISTINA Ploiești 2013 125 94

Centrul de Plasament - Casă de Tip Familial Casa EVA Ploiești 2005 32 4

Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Casa 

HANNES 
București 2015 6

Locuința Socială IUDA  București 2009 31

Școala de Meserii CONCORDIA Ploiești 2010 250

Centrul de Plasament - Casă de Tip Familial Casa URSULA
Ariceștii 

Rahtivani
2017 7 17

Centrul de Plasament - Casă de Tip Familial Casa CAROLINE
Ariceștii 

Rahtivani
2018 11 14

Centrul de Plasament - Casă de Tip Familial Casa ELISABETH
Ariceștii 

Rahtivani
2019 9 19

Job Coaching București 2013 642

Centrul Rezidențial pentru Tineri Casa ABRAHAM Ploiești 2009 92

Locuința Socială SFÂNTUL PAUL București 1999 52

Tabere de vară pentru copii bolnavi cronici FERMA PENTRU COPII
Ariceștii 

Rahtivani
2019 72

Intervenție în comunitate Ploiești 2013 235

CONCORDIA Agricultură
Ariceștii 

Rahtivani
2010 4

Brutăria CONCORDIA Ploiești 2010 10

Hostelul Bread and Breakfast București 2017 6

Centrul de Plasament - Case de Tip Familial CONCORDIA Orașul 

Copiilor
Ploiești 2001 21

Grădinița Mimiu Ploiești 2015 57

Centrul Rezidențial pentru Persoane Fără Adăpost SFÂNTUL LAZĂR 

și Centrul Pentru Viață Independentă pentru Persoane Adulte Cu 

Dizabilități SFÂNTUL LAZĂR 

București 2002 116

CONCORDIA Academia București 2017 431

105 297 1319 881 20



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 2019 pentru:     

 Promovarea standardelor de calitate pentru servicii de tip centre de zi și centre rezidențiale prin 
participarea în grupuri de lucru, dezbateri și organizarea de întâlniri pe aceste teme

 Creșterea investiției susținerii serviciilor sociale existente pentru copii, familii și tineri aflați în 
dificultate din partea autorităților locale, dar și implicarea autorităților în dezvoltarea de noi servicii 
sociale de tip centre de zi în vederea prevenirii abandonului copiilor și susținerea acestor copii și 
familii pentru ieșirea din sărăcie și excluziunea socială

 Prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului „Wings4Youth“, finanțat prin Programul Drepturi, 
Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene (2014-2020), am contribuit la îmbunătățirea pregătirii 
copiilor și tinerilor aflați în sistemul de protecție specială, prin oferirea unui pachet de servicii în aria 
abilităților și cunoștințelor de viață independentă, mentorat și angajabilitate.
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NUME PROIECT FINANȚATOR FINANȚARE

„Wings4Youth“ DG Justice - JUST/2018/ACTION GRANTS 344.144 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

„Accesul la educație și la un stil de viață sănătos pentru copii 

aflați în dificultate și / sau în medii vulnerabile“
PEPCO Retail S.R.L. 110.000 EUR

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

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 

Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Casa 

HANNES, București
D.G.A.S.P.C. Sector 1 București 28.323 EURO

„Servicii sociale și de stimulare a ocupării pentru persoane din 

grupuri defavorizate“
United Way România 100.000 LEI

„Integrare socială pentru copii aflați în situații de dificultate“ Consiliul Județean Prahova 24.950 LEI

„The School for Life“ Fundația TELUS Internațional România 4.750 USD

„Pregătit pentru acces pe piața muncii!“ Municipiul Ploiești 20.000 LEI

„O viață mai bună pentru persoane cu dizabilități“ United Way România 12.674 LEI

„Casa EVA - Ploiești“ Fundația Comunitară Prahova 5.720 LEI



 CHELTUIELI ȘI VENITURI ÎN 2019
ORGANIZAȚIA UMANITARĂ CONCORDIA

*

TRANSPARENȚĂ

Protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal 

Începând cu 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. 

VENITURI

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

TOTAL VENITURI 2019: 4.319.788,90 EUR
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CHELTUIELI

România  
23,81%

 

Austria  

76,19%
 

 

 

TOTAL CHELTUIELI 2019: 4.429.009,54 EUR 

 

 

 

 

Proiecte București și 
Prahova 

49,65%

Academia CONCORDIA 
4,50%

Activitate 
economică

0,57%
2,66%

Voluntari
1,00%

Sediu (Administrativ)

11,78%

Wingst4Youth

 

1,61%

 

Obiecte de inventar

 

0,94%

 

Investiții în curs
27,29%

Hostel Bread and Breakfast 
și Brutăria cu Povești

 

 

 

 

FERMA PENTRU COPII

 11,99%

CONCORDIA Orașul

Copiilor  

8,30%

Casa AUSTRIA

7,98%

Casa EVA

7,34%

Casa URSULA

3,12%

Casa CAROLINE
2,22%

Casa ELISABETH
1,96%

Casa ALEXANDRA
8,47%

Casa CRISTINA
7,43%

Casa ABRAHAM
8,84%

Școala de Meserii 

CONCORDIA

 

12,20%

 

Centrul Social

SFÂNTUL LAZĂR 

 

11,54%

 

Casa SFÂNTUL PAUL

 3,68%

 

Casa HANNES

 

2,30%

 

Casa IUDA

2,64%

CHELTUIELI PROIECTE BUCUREȘTI ȘI PLOIEȘTI 2019: 2.198.869,00 EUR

DETALIERE CHELTUIELI PE  PROIECTE



Mulțumim colegilor noștri pentru au făcut ca lucrurile să se întâmple! Ei reprezintă echipa CONCORDIA și 
puterea lui „ÎMPREUNĂ“.

MULȚUMIM COLEGILOR NOȘTRI DIN ORGANIZAȚIA UMANITARĂ CONCORDIA: 
Mircea Ioan Agrigoroaie | Mariana Albert | Bogdan Cătălin Alecu | Raluca Ioana Anca | Andreea Andrei | 

Crenguța Elena Andrei | Ionelia Andrei | Carmen Andreșoi | Aura Margot Anghel | Lavinia Andreea Anton | Mariana 
Armean | Letiția Bădeu | Filip Băcanu | 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 | Izolda Maria Bodi | Mariana Boghi | Florin Bobe | Eugen Boia | Mircea Boieriu | Ovidiu 
Gabriel Boțoc | Mariana Brulea | Petruța Brutaru | Silviu Marian Brutaru | Mihaela Burtel | Mihaela Bianca Buzetto | 
Lucica Călin | Olivia Diana Certan | Mioara Chelba | Diana Chetreanu | Florin Chiran | Adina Chiuchiunea | Mariana 
Ciobanu | Mihail Cîrneală |  Iulian Coconea | Elena Rodica Cojan | Iulian Marius Cojan | Claudia Cojocaru | Rodica 
Cojocaru | Dragoș Florian Coman | Alina Elena Constantin | Garofița Constantin | Mădălina Constantin | Valentin 
Constantin | Elena Constantinescu | Mădălina Crăciun | Albert Cuffner | Paula Aurelia Cuffner | Maria Dacu | Valeria 
David | Constantin Marius Diaconu | Ștefania Grațiela Diaconu | Elena Tatiana Dima | Steluța Dima | Maria Mihaela 
Dinu | Mihaela Diviricean | Mihai Doboș | Livia Ioana Dobre | Elena Otilia Dogaru | Georgian Ciprian Drăguș | Ina 
Dreglea | Daniel Cornel Dumitrașcu | Florentina Dumitru | Marius Cristian Dumitru | Floarea Dună | Lucian 
Alexandru Duță | Oana Georgiana Eparu | Ionuț Filișan | Florentina Luiza Florea | Floarea Florescu | Maria Ecaterina 
Floarea | Ștefania Francisc | Viorica Fusea | Ancuța Fusu | Aurelian Sorin Fusu | Claudia Valentina Găfei | Gabriel 
Constantin Galamizi | Carmen Goșa | Ramona Maria Gotteszman | Gheorghe Grama | Adriana Cătălina Grosu | 
Diana Guțu | Maria Haită | Daniel Hamza | Oana Hera | Andreea Hiriza | Natalia Iacob | Valentina Mihaela Ion | 
Vasilica Ion | Olivia Gabriela Ionescu |  Daniela Ioniță | Silvia Ioniță | Aurel Iordache | Nicoleta Judele | Angela Maria 
Keim | Archontis Koulosousas | Mirela Carmen Lavric | Ileana Lazăr | Georgiana Lăschescu | Valentin Lepădatu | 
Bogdan Lungu | Monalisa Georgiana Lupu | Simona Carmen Manoliu | Laurențiu Robert Mariaș | Elena Matache | 
Darvin Alexandru Mărgean | Cezara Oana Mihai | Dorina Nicoleta Mihai | Elena Mihai | Liana Mișcorici | Mădălina 
Mihai | Niculae Mihalache | Aida Eugenia Mihalcea | Viorel Gelu Mihăilă | Viorica Mîndru | Valentin Minea | 
Gherghina Mitică | Elena Mihaela Mititelu | Carmen Mihaela Mițicuș | Olivia Mocanu | Radu Adrian Moldovan | 
Marinela Moraru | Teodora Adina Munteanu | Liliana Elena Naghi | Alexandru Răzvan Neacșu | Adriana Necula | 
Costinel Nedelcu | Radu Iulian Neuman | Anca Elena Nicolae | Mircea Adrian Nicolae | Irina Nicolescu | Cristian 
Niculescu | Diana Niculescu | Teodora Nistoroiu | Ion Niță | Irina Sînziana Opincaru | Niculina Oprea | Mariana 
Oprișan | Lavinia Georgiana Pămînt | Camelia Pană | Ion Pană | Bogdana Pandelea | Veronica Pascale | Tamara 
Patraș | Rodica Georgiana Păcuraru | Gelu Păuna | Bogdan Petre Petrache | Nicolae Petrache | Anca Ramona 
Petraru | Răzvan Petre | Cristina Pîrvan | Eugen Pîrvan | Victoria Constanța Pițoiu | Adrian Claudiu Pop | Alexandra 
Elena Popa | Mircea Lorin Popa | Aurelian Marțian Popescu | Valentina Popescu | Elena Verona Pucheanu | Aurelia 
Mihaela Putică | Victoria Elena Putică | Crina Rădoi | Gabriel Răducanu | Fabian Robu | Andreea Viorica Roman | 
Ștefan Cristian Roman | Maria Loredana Rusu | Anca Elena Sandu | Irina Liana Săcuiu | Filița Săpunaru | Ana 
Șeicaru | Mugurel Bogdan Sescu | Vasile Silache | Alexandra Soltuzu | Mihaela Spirescu | Ioana Stan | Petre Ioana 
Alexandra Stan | Gabriela Stănică | Mihaela Sterie | Elena Cristina Stroe | Lavinia Carmen Stoica | Marius Bogdan 
Stoica | Daniela Ileana Stroe | Marinel Stroe | Liviu Ștefan | Robert Mihai Pandele Tache | Laura Cristina Tancău | 
Antonia Elena Tavangiu | Constantin Teclici | Roxana Teodorescu | Liliana Tibrea | Adelina Ana Maria Tihan | Aurică 
Toader | Ionelia Toader | Florentina Cristina Todirașcu | Nicolița Alexandra Toma | Cornelia Trandafir |  Andreea 
Camelia Tudor | Francisc Tulbure | Maria Turcu | Simona Mariana Ungureanu | Ramona Claudia Vasiloae 
Năstăsache | Bogdănel Vasilescu | Sabrina Elena Vizireanu | Nicoleta Ionela Vlaicu | Cristian Vlăsceanu | Georgel 
Zaharia | Florin Zamfir | Mădălina Zencenco! 

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

Coman | Mariana Clara Constantin | Florin Dobre | Iuliana Georgiana Dumitru | Jenica Gheorghe | Ionuț Ștefan Ion | 
Patrik Vladimir Jipa | Vladimir Mania | Mihaela Sorina Mihai | Niculae Mihalache | Cristian Marius Oprea | Alex 
Daniel Oprea | Andreea Corina Petre | Răzvan Petre | Florin Valeriu Pleșia | Adrian Claudiu Pop | Nicolae Scorțeanu | 
Mihaela Georgiana Simion | Oana Andreia Stan | Daniela Alice Stavride | Elena Cristina Stroe | Marinel Stroe | 
Traian Aurel Susciuc |  Mădălina Tabuș | Ana Toma | Lavinia Tudorache | Elena Vlădescu! 

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

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

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

Asociația Banca pentru Colectarea și Distribuirea Alimentelor | Asociația pentru Relații Comunitare | Astar SA | 

BDO Audit | Casa Editorială Ponte | Cotreceni Pumac Development | Cornelia Doller Europe 3000 SRL | Creative 

Development & Consultancy | Domeniul Florești SRL | Fland Gruppe | Friewald Karl | Fundația Comunitară Prahova | 

IKEA România | Kamtec Auto România | Karl Jehle | Landeshauptstadt Bregenz | Maison Mories SRL | MERCK 

România | Metropola Imobiliar SRL | Metropola Vest SRL | Michelin România | Negreni Societatea de Reparații și 

Construcții | Safeguarding Workshop Vienna | Solinst Grup SRL | Sparta Tehnic SRL | Stichting Barka 

SPONSORI ȘI DONATORI:

CONTRACTE DE FINANȚARE:

PARTENERI:
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MASS MEDIA:

Primaria Municipiului Ploiesti

Grupul de Acțiune 

Locală Ploiești

Asociația Supervizorilor 

din România

Agenția Națională pentru Plăți 

și Inspecție Socială

Info 

Ariceștii 

Rahtivani



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 | D.G.A.S.P.C. Bacău | 
D.G.A.S.P.C. Botoșani | D.G.A.S.P.C. Caraș-Severin | D.G.A.S.P.C. Dolj | D.G.A.S.P.C. Giurgiu | D.G.A.S.P.C. 
Teleorman | D.G.A.S.P.C. Vrancea | D.G.A.S.P.C. Popești Leordeni | Inspectoratul  Județean de Poliție Prahova | 
Consiliul Local al Municipiului Ploiești - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare | Agenția Județeană pentru 
Plăți și Inspecție Socială Prahova | A.J.P.I.S. Comisia de Autorizare București | Serviciul Public Local Comunitar de 
Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Ploieşti | 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 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 | Inspectoratul Școlar Județean Prahova | Centrul pentru Viață Independentă pentru Persoane 
cu Dizabilități „Fierbinți“ | Armata Salvării Ploiești | Facultatea de Sociologie și Asistență Socială | Inspectoratul 
Școlar al Sectorului 1 | Colegul Tehnic „Mihai Bravu“ București | Colegiul Economic „Virgil Madgearu“ Ploiești | 
Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu“ | Liceul Tehnologic „Toma Socolescu“ | Liceul Tehnologic Agricol Bărcăneşti | 
Școala Internațională Spectrum Ploieşti | 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 | Școala 
Warth Austria | Școala Pyhra Austria | Școala Ansbach Germania |  Brutăria ANKER Austria | Centrul Educațional 
Cursuri Copii Ploiești | Asociația „Un strop de fericire“ | ALIAT | Protoieria Ploiești Nord | Protoieria Ploiești Sud | 
Asociația Ateliere Fără Frontiere | Asociația Ajungem Mari Ploiești | Asociația Lindenfeld | Complexul Integrat de 
Servicii Sociale pentru Adulţi – SFÂNTUL IOAN | Asociația Carusel | Asociația Fundația FARA | Asociația ADPARE |  
Sister | A.C.M.A. Betania Bârlad | Asociația Prahova în Acțiune | Asociația Capitanio și Geroza |   | Atelierele ILBAH
ARAS Claudius Dociu Seven Media | |  | Galantom | Winmarkt Ploiești | JW Marriott Bucharest Grand Hotel | Radisson 
Blu Hotel | Crowne Plaza Hotel | Hotel Central Ploiești | TIMKEN | Cofetăria Andrei Ploiești | Yazaki România | Auchan 
Blejoi | Huns Industry | Roberto Events Star | Creafreres |  Alka Factory Shop |  Brot Manufactur | Frac Expert Consult | 
Maison Mories | Taverna Grecească Dionysos | Restaurant Tres Olivos | Restaurant DaVinci | DOMA Bistro | City Grill 
| Hanu’ Berarilor | Restaurant Pescăruș | Gastroexpert |  BASAD FOOD & BEVERAGE | 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 | Max Bet | DST Grup | 
Rond Street Café | Boutiqueul Deliei | Bauconsulting Project | Art Flower  MP Cleaning | Ilbah Studio | Sparta Guard 
Security | Globalworth | CMI Dr. Maria Tudorancea | CMI Dr. Varga Iulia Coset | CMI Dr. Nițoiu Vladimir Călin | CMI Dr. 
Stoica Alexandra | CMI Dr. Pascu Gabriel 

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

Responsabil conținut: Diana Certan

Fotografii: CONCORDIA, Benjamin Kaufmann C min Sbarcea, Anca Sandu, Cristian Daniel Doru, Cristian Niculescu, , os

Guliver si Getty Images 

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   

Debit direct: semnează și tu un contract de debit direct sau invită-ne în compania ta pentru a vorbi colegilor 
tăi despre proiectele noastre și cauza pe care o pot susține. 

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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Dr. Bernhard Drumel (International Executive Director)



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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