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

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.

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

Știm că oamenii care lucrează pentru CONCORDIA sunt resursa noastră cea mai importantă. Prin urmare, 
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.

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



Am explorat conceptul teoriei schimbării. Ce trebuie să se schimbe pentru ca acești copii și tineri să nu mai 

trăiască în condiții mizere și să ducă o viață autonomă? Modelul nostru de impact CONCORDIA descrie 

schimbările pe termen scurt și pe termen lung și oferă o bază stabilă pentru dezvoltarea programelor noastre 

pe baza nevoilor reale ale copiilor și tinerilor dezavantajați.

Știm că nu suntem singurii care ne dorim o schimbare în bine. Mai mult ca oricând, mulțumim partenerilor 

noștri, donatorilor și susținătorilor pentru că au făcut posibilă munca noastră!

În calitate de membri ai consiliului de conducere al unei organizații dedicate drepturilor copiilor, suntem 

îngrijorați de impactul crizei asupra copiilor și tinerilor. Cu toate acestea, cu o experiență de treizeci de ani de 

la înființarea CONCORDIA Proiecte Sociale, credem cu ardoare că putem construi o lume în care toți copiii și 

tinerii își pot dezvolta și atinge potențialul maxim - împreună.

Cu recunoștință pentru implicarea activă și încrederea dumneavoastră,

Stimată Doamnă, Stimate Domnule, 

Dragi prieteni,

Anul 2020 a fost un an plin de surprize și provocări pentru noi toți. Lumea s-a schimbat radical din cauza 

pandemiei Corona. Ca urmare a impactului asupra economiei globale, mai mulți copii, tineri și familii abia 

supraviețuiesc și trăiesc în circumstanțe vulnerabile. A fost o provocare continuă pentru echipa CONCORDIA, 

la toate nivelurile, de a adapta serviciile și de a lucra conform limitărilor și restricțiilor impuse, pentru a 

continua să oferim cel mai bun sprijin copiilor, tinerilor, familiilor și bătrânilor de care avem grijă.

Dragi prieteni,

În 2020, CONCORDIA a fost alături de copiii din casele de tip familial care, din păcate, nu au sprijinul familiei 

zi de zi. Am simțit, parcă mai mult ca niciodată, cât de greu este să fii copil și să fii departe de cei dragi. Am 

stat aproape de copiii centrelor noastre de zi și de familiile acestora, care trăiesc în cartiere sărace și care, în 

această perioadă, au trăit și mai mult în sărăcie, deși nu credeam că e posibil – câteodată pâinea și pachetele 

de la noi erau tot ceea ce aveau pe masă. Și, da, în această perioadă ne-am făcut și temele pe telefon și 

WhatsApp pentru că nu am avut echipamente suficiente. Tinerii noștri au fost primii care și-au pierdut locurile 

de muncă, dar ne-am reorganizat și am dezvoltat parteneriate noi și acum fiecare și-a găsit un nou loc de 

muncă. Și, da, în ciuda tuturor greutăților am deschis o școală, Școala Primară CONCORDIA, prima școală 

incluzivă din România.

A fost greu, dar ne-am bazat pe echipa extraordinară pe care o avem și care a stat în prima linie pentru copiii 

și tinerii aflați în grija noastră în fiecare zi și chiar în ture de 14 zile, când a fost cazul. Ne-au dat mai multă 

putere colaboratorii și partenerii noștri, care ne-au sărit în ajutor pentru a-i ține în siguranță pe cei care au 

avut nevoie de noi. Cam așa a trecut această perioadă pentru noi. 

Mai sunt multe de făcut și contăm pe ajutorul dumneavoastră!
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29 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.

Proiectele noastre se derulează în București, județul Prahova (Ploiești și Ariceștii Rahtivani) și în județul 

Dâmbovița (comuna Odobești) și se adresează anual unui număr de peste 2.000 de persoane: 3 centre de 

zi pentru copii și familii, 5 case de tip familial, 1 locuință protejată pentru persoane adulte cu dizabilități, 2 

locuințe sociale, 1 școală de meserii, 1 școală primară, servicii de job-coaching, 1 adăpost de noapte, 

asistență stradală și 3 întreprinderi de economie socială. Organizația Umanitară CONCORDIA, prin 

CONCORDIA Academia, a devenit în 2017 furnizor autorizat 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.

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.

CONCORDIA LA NIVEL INTERNAȚIONAL

Înființată în 1991, CONCORDIA Proiecte Sociale este o organizație neguvernamentală și non-profit și este 

prezentă în România, Bulgaria, Republica Moldova, Kosovo, Austria, Germania și Elveția. CONCORDIA 

Proiecte Sociale există pentru a sprijini copiii și tinerii să ducă o viață autonomă în toată plinătatea sa. 

Activitatea noastră este orientată către susținerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) și către 

implementarea Convenției Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Activitatea internațională de 

strângere de fonduri se desfășoară în principal în Austria, Germania și Elveția.



2020: CONCORDIA România în cifre

240

710

3.381

586

1.020

195

23.207

Angajați

Clienți

Brutăria cu Povești*

Beneficiari ai 

serviciilor sociale

Donatori 

individuali

Hostel Bread and Breakfast

Clienți

Sponsori și 

parteneri

Kilometri parcurși 

61.662
Produse vândute de 

Brutăria CONCORDIA

20

implementate

Granturi aprobate și 

6
Afilieri la rețele de 

organizații și profesioniști

6
Premii naționale

9,20%

din total angajați

Foști beneficiari angajați 

în proiectele noastre

* acest proiect a fost închis în anul 2020
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Persoane ajutate

în 2020  

  3.381

PROGRAME ȘI EFECTE

CONCORDIA Proiecte Sociale există pentru a 
sprijini copiii și tinerii pentru a duce o viață 
autonomă în toată plinătatea sa. Ne orientăm 
către o viziune umanistă care cuprinde toate 
culturile și religiile. Modelul de impact oferă o 
perspectivă holistică asupra modului în care 
elementele programului nostru se dezvoltă în 
cinci direcții. Aceste direcții sunt intervențiile 
cheie ale activității noastre care contribuie la 
obținerea unui impact pe termen lung pentru 
copiii și tinerii în nevoie.



ÎNGRIJIREA 
COPIILOR

 
INTERVENȚIE 
COMUNITARĂ

EDUCAȚIE ȘI
FORMARE
PROFESIONALĂ

ANGAJABILITATE 
ȘI ÎNTREPRINDERI
SOCIALE

ÎMPUTERNICIREA
COPIILOR ȘI A 
TINERILOR
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CASE DE TIP FAMILIAL

ȘI CENTRE DE ZI

76 Copii ocrotiți în casele de tip familial

100% Procent absolvire

12 Premianți 

27 Familii sprijinite

Odată cu începutul pandemiei, am luat toate 

măsurile necesare și am pus pe primul loc siguranța 

copiilor și angajaților noștri. Am închis cele două 

centre de zi din Ploiești, programul de consiliere al 

Serviciului de Job Coaching din Prahova și București, 

brutăria, hostelul și cafeneaua, deschizându-le 

treptat, în conformitate cu legislația națională. 

Colegii din programe au intrat în ture de câte două 

săptămâni, nu au mai avut loc vizite în proiectele 

noastre, voluntarii din alte țări s-au întors în țara 

mamă, iar voluntarii din România au continuat în 

mediul online activitățile cu copiii. În această 

perioadă, am avut planuri de măsuri, în funcție de 

fiecare etapă a evoluției situației pandemice și 

conform măsurilor impuse de autorități. 

Prin Centrele de Zi pentru Copii și Familii Casa 

CRISTINA și Casa ALEXANDRA din Ploiești, am ajutat 

185 membri ai familiilor copiilor înscriși în programul 

nostru și 1.041 de persoane din comunitate cu 

produse de bază, produse alimentare și produse de 

igienă, am sprijinit copiii la teme și activități 

educaționale prin telefon, on-line și vizite în 

comunitate.

În septembrie 2020, am încheiat procesul de dezinstituționalizare a Centrului de Plasament – 
Casa de Tip Familial Casa AUSTRIA început în anul 2019 odată cu încheierea procesului de 
dezinstituţionalizare a centrelor de plasament mari, un proces în care siguranţa şi bunăstarea 
copilului au fost pe primul loc. Copiii care au locuit la Casa AUSTRIA sunt ocrotiți acum la Casele 
de Tip Familial Casa EVA din Ploiești, Casa ELISABETH, Casa CAROLINE și Casa URSULA din 
Ariceștii Rahtivani, au fost reintegrați în familia naturală sau primesc servicii specializate la 
centre din București. De asemenea, am început procesul pentru obținerea autorizației de 
construcție pentru renovarea clădirii conform standardelor naționale pentru centrele de zi, pe 
viitor urmând să sprijinim aici 48 de copii din comunitățile extrem de sărace ale Ploieștiului. 

CONCORDIA ÎN PANDEMIE

Activitățile s-au desfășurat în cadrul proiectului „Sprijin educațional 

formal și nonformal pentru copiii aflați în dificultate / condiții 

vulnerabile”, proiect finanțat de PEPCO România. 

#PepcoSustineEducatia #PEPCORomania #PEPCOSprijinEducational

De asemenea, am reușit să asigurăm 170 de tablete 

pentru copii pentru școala și activitățile online, în 

principal cu sprijinul partenerului strategic PEPCO 

România, dar și al altor companii și donații 

individuale.



Prin cele trei centre de zi, sprijinim copiii din 

comunitățile sărace să rămână în sânul familiei în 

ciuda dificultăților materiale și să meargă la școală. 

Copiii din comunitățile sărace primesc sprijin 

educațional, fiind singura lor șansă de a avea un 

viitor mai bun, iar familiile sunt ajutate cu haine, 

medicamente, încălțăminte, alimente și produse de 

curățenie. Asistenții sociali merg în comunitate în 

fiecare săptămână pentru a afla nevoile lor și a le 

oferi ajutor pentru îmbunătățirea nivelului de trai.

Cu sprijinul Primăriei Comunei Odobești, ne-
am extins centrele de zi pentru copiii și 
familiile din comunitățile extrem de sărace, 
prin inaugurarea Centrului de Zi pentru Copil 
și  Familie CONCORDIA-ODOBEȘTI. În 
contextul aprobării fondurilor structurale, în 
luna august 2020, am început pregătirea 
spațiului, a documentelor pentru licențiere 
și demararea procesului de recrutare a 
personalului, urmând ca centrul să își 
deschidă porțile la începutul anului 2021 .

Elena Matache, Director Executiv Programe și Proiecte

 

și Coordonator Metodologic al Proiectului

Intervenția noastră este una care are în 
vedere întreaga familie: încercăm să sprijinim 
copiii să meargă la școală, dar și să sprijinim 
părinții să își găsească un loc de muncă, să 
rămână alături de copiii lor. Cred cu tărie că 
împreună cu autoritățile și cu ONG-urile putem 
avea un impact în Prahova și în Dâmbovița. Am 
avut exemple că acest lucru este posibil. Estimez 
că în cinci ani acest tip de intervenție va fi 
răspândit la nivel național pentru că este o 
intervenție care, cu adevărat, previne abandonul 
familial și școlar.“

96 Copii înscriși în centre de zi

99% Procent absolvire

35 Premianți 

185 Membri ai familiilor sprijinite

1.041 Persoane sprijinite în comunitate

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020.

EXTINDEREA CENTRELOR DE ZI
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ȘCOALA DE MESERII

CONCORDIA

39 Tineri absolvenți

42 Tineri înscriși

2 Parteneriate cu școli tehnice 

4 Clase în parteneriat

86 Tineri din parteneriate 

30 Tineri angajați 

Cu toate acestea, echipa școlii s-a mobilizat exemplar 

și a reușit să acopere supervizarea tinerilor în 

campus în perioada carantinei, cât și să păstreze 

nivelul de motivație necesar finalizării anului școlar 

pentru tineri. Pe perioada celor două luni de 

carantină, au fost organizate periodic activități 

distractiv-creative și s-a încercat crearea unui mediu 

emoțional cât mai confortabil pentru tinerii care nu 

au avut voie să părăsească școala în perioada 

sărbătorilor pascale. 

Totodată pandemia a afectat sectoarele pentru care 

tinerii noștri se pregătesc, în special pentru 

atelierele de bucătari, ospătari și brutari. Acest lucru 

a fost o provocare mare pentru consilierii noștri 

vocaționali în a-i sprijini pe tineri în găsirea unui loc 

de muncă după finalizarea cursurilor. În cazuri 

punctuale, a fost nevoie de orientare către locuri de 

muncă care nu vizau neapărat specializarea pe care 

au urmat-o. Cu toate acestea peste 75% din tineri au 

reușit să își găsească un loc de muncă stabil și să îl 

păstreze,  în t imp ce 22 de t ineri  locuiesc 

independent.  

Școala de Meserii CONCORDIA oferă gratuit servicii 

integrate pentru tinerii care părăsesc sistemul de 

protecție specială: formare profesională, abilități de 

viață independentă, asistență medicală, asistență 

socială, servicii de cazare și masă. O parte din locuri 

sunt oferite și tinerilor cu familii din medii 

vulnerabile, lipsiți de sprijinul părinților sau fără 

posibilități materiale. După cele 10 luni de finalizare 

a cursurilor, tinerii sunt sprijiniți să își găsească un 

loc de muncă și sunt monitorizați în primele luni de 

viață independentă pentru a ne asigura că își 

păstrează locul de muncă și știu cum să facă față 

provocărilor traiului pe cont propriu. Din cei 42 de 

tineri înscriși în anul școlar 2019 - 2020, 39 de tineri 

au finalizat cursurile și au obținut certificatul de 

calificare profesională în iunie 2020.

Provocările anului 2020 s-au resimțit și la Școala de 

Meserii CONCORDIA, în special pentru faptul că 

pandemia generată de COVID-19 a început când 

elevii școlii trebuiau să înceapă stagiile de practică 

externă la angajatori, un moment extrem de 

important în evoluția lor, la care majoritatea nu a 

participat. 

EDU-CAMPUS CONCORDIA este o denumire 

nou apărută în programele CONCORDIA, 

o da tă  cu  î n fi i n ț a rea  Ș col i i  P r i ma re 

CONCORDIA alături de Școala de Meserii. Cu 

două mari  proiecte educaționale în 

desfășurare, campusul își dorește să fie un 

model de inovație în învățământul românesc 

și să ofere educație la standarde europene 

copiilor și tinerilor, indiferent de mediul din 

care provin. 
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Programul after-school inclus în concept este parte 

esențială a vieții școlare. Copiii proveniți din medii 

defavorizate se confruntă deseori cu problema de a 

nu putea primi același sprijin când ajung acasă, lucru 

c a r e  î n  t i m p  p o a t e  c o n d u c e  l a  s c ă d e r e a 

performanțelor școlare și chiar la abandon școlar.

Școala se diferențiază și prin accentul pus pe 

dezvoltarea creativității copiilor prin artă (muzică și 

arte plastice), dar și prin cursurile de limba germană. 

Integrate în programă de la clasa pregătitoare, 

cursurile sunt susținute de profesor vorbitor nativ de 

limba germană. 

Cu o investiție de 1,5 milioane de euro, am început 

construcția clădirii în primăvara anului 2019, fiind 

sprijiniți de către Fundația Familială Dr. Hans Peter 

Haselsteiner din Austria și a Ministerului Federal 

pentru Educație, Știință și Cercetare al Austriei. 

Fiecare clasă oferă oportunitatea de învățare pentru 

maxim 20 de elevi proveniți din medii vulnerabile,  

dezavantajați social sau financiar, copii cu nevoi 

speciale fizice sau cognitive, dar și din familii ai căror 

părinți își pot permite plata unei taxe modeste de 

școlarizare. Cooperarea dintre părinți joacă un rol 

important și au fost cu toții implicați încă de la 

început în atelierele organizate de profesori, astfel 

încât să se familiarizeze cu conceptul școlii. 

Pe 14 octombrie a sunat pentru prima dată 
clopoțelul la Școala Primară CONCORDIA 
pentru cei 19 elevi care au început clasa 
pregătitoare. Atenți la nevoile beneficiarilor 
noștri, am visat mereu că putem oferi mai 
m u l t  c o p i i l o r  p r o v e n i ț i  d i n  m e d i i 
defavorizate: o școală incluzivă pentru toți 
copiii, unde nevoia fiecăruia contează în 
egală măsură. 

ȘCOALA PRIMARĂ

CONCORDIA

Fiecare copil este unic și are propriile 

super-puteri, indiferent de mediul în care a 

fost crescut. Crescând încă de mici într-un 

mediu incluziv, copiii noștri vor fi parte din 

generațiile viitoare de adulți care pot accepta 

ș i  c h i a r  p o t  a p r e c i a  d i v e r s i t a t e a , 

descoperind lumina din fiecare persoană cu 

care interacționează.“

Adina Angelescu 

Director Proiect Școala Primară CONCORDIA 

19 Copii înscriși

5 Învățători și profesori

9 Copii plătitori 

10 Copii neplătitori



APARTAMENTE SOCIALE ȘI

JOB COACHING

484 Beneficiari București și Ploiești

106 Persoane angajate 

90 Tineri cazați

34 Tineri în practică

60% Stabilitate la locul de muncă, procent

            afectat de măsurile impuse de pandemie

90 Angajatori

10 Furnizori de formare

Prin locuințele sociale din București oferim 51 de locuri 

de cazare pentru tineri care provin din mediul 

instituționalizat, din alte proiecte ale Organizației 

Umanitare CONCORDIA, centre de plasament, mediul 

stradal, asistență maternală sau alte situații, cu vârste 

între 18 și 35 de ani, care au un loc de muncă, dar nu-și 

permit să plătească un spațiu locativ închiriat, care obțin 

un loc de muncă și se află în parcursul de pregătire pentru 

o viață independentă. 

În 2020, prin Serviciul de Job Coaching au fost sprijiniți 

484 de tineri și adulți, iar în locuințele sociale 90 de tineri 

au primit cazare. Din cauza pandemiei, foarte mulți tineri 

și-au pierdut locurile de muncă, domeniul HORECA fiind 

foarte afectat. Cei mai mulți dintre ei și-au găsit locuri de 

muncă în alte domenii decât cele pentru care au fost 

calificați. 

Deși a fost o perioadă dificilă, Serviciul de Job 

Coaching a reușit să lucreze cu persoane 

dezavantajate, astfel încât instituțiile statului, 

precum închisorile de stat, Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului din 

București au avut posibilitatea să acceseze 

serviciile de job coaching ale organizației. În 

plus, datorită specificului tinerilor cu care 

lucrăm, în CONCORDIA job coaching-ului îi este 

atașată locuința socială temporară care este 

disponibilă din momentul în care tânărul începe 

să lucreze, având în vedere faptul că serviciul de 

job coaching este disponibil în timpul îngrijirii, 

dar și ulterior.   

Activitățile au fost susținute și de Proiectul „Servicii de ocupare – o șansă 

pentru reintegrarea socială!”, proiect finanțat de United Way România și 

partener istoric al Organizației Umanitare CONCORDIA. 

AM ÎNCHIS CENTRUL PENTRU VIAȚĂ INDEPENDENTĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU 
DIZABILITĂȚI ȘI CENTRUL REZIDENȚIAL PENTRU PERSOANE ADULTE FĂRĂ ADĂPOST 
LOCUINȚA SOCIALĂ SFÂNTUL LAZĂR

PROGRAME14

În mai 2020, în procesul de consultare cu principalele părți interesate relevante, ca parte a procesului de 

elaborare a planificării strategice CONCORDIA 2020-2024, am avut mai multe întâlniri și am analizat împreună cu 

reprezentanții Primăriei Sectorului 1 al Municipiului București posibilitatea prelungirii acordului de folosire a 

clădirii din Băneasa aflată în proprietatea acestei instituții. Administrația a decis ca acest spațiu să fie transformat 

într-o școală, deoarece această zonă s-a dezvoltat exponențial. Toți beneficiarii au fost mutați în programe ale 

serviciilor publice sau private. Iar CONCORDIA a închis un serviciu care a deservit în 20 de ani peste 2.000 de 

beneficiari.



CONCORDIA

ACADEMIA  

Pentru CONCORDIA Academia, anul 2020 a adus, pe 

lângă dificultăți și provocări, și oportunitatea 

valorificată de a transfera în online întreaga 

activitate, prin organizarea de traininguri virtuale și 

webinarii, pentru participanți la scară națională din 

România și Republica Moldova.

Unul dintre principalele produse din portofoliul de 

formări ale Academiei, „Practicieni în servicii 

sociale“, a permis declinarea sa în alte două variante, 

mai specifice și mai targetate pe nevoia de 

profesionalizare a specialiștilor care sunt implicați  

237 de organizații și instituții din România și 

Republica Moldova, precum și 940 de persoane au 

beneficiat de serviciile noastre, traininguri pentru 

manageri în servicii sociale, pentru practicieni în 

servicii sociale și supervizori, dar și servicii de 

supervizare și mentorat.

200 Zile de formare

237 Organizații și instituții beneficiare din România și Moldova

940 Profesioniști instruiți, din care 798 în România  

Suntem bucuroși că, în anul 2020, CONCORDIA 

Bulgaria a obținut acreditarea locală ca furnizor de 

formare, care stă la baza dezvoltării viitoare a 

CONCORDIA Academia în această țară. 

direct în intervenția socială: astfel, au fost dezvoltate 

programe aplicate de formare pentru practicienii 

care lucrează cu tineri care părăsesc sistemul de 

protecție și pentru practicienii care lucrează cu 

beneficiari cu probleme de sănătate mintală, 

anxietate și depresie. 

Din toamnă, CONCORDIA Academia are propriul său 

website, unde clienții și cei interesați pot găsi mai 

multe informații despre produsele și serviciile 

noastre: .www.concordia-academia.ro

CONCORDIA Academia aduce o intervenție de tip 

sistemic în domeniul social și conexe acestuia, socio-

medical și socio-educațional. Asta pentru că suntem 

convinși: profesioniști mai buni – intervenții sociale 

mai bune. 

EDUCĂM POTENȚIALUL DE A FACE BINE 



ÎNTREPRINDERI

SOCIALE

În CONCORDIA, afacerile sociale sunt privite ca o direcție strategică și eficientă în îndeplinirea 

misiunii organizației de a ajuta tinerii în nevoie să devină autonomi și independenți. 

Pentru toate cele trei afaceri sociale ale CONCORDIA România, Brutăria CONCORDIA, Hostelul 

Bread&Breakfast și Cafeneaua Brutăria cu Povești, anul 2020 a fost un an provocator și greu – 

efectele pandemiei fiind, de fapt, resimțite la nivel global în mediul de afaceri. Pandemia a 

impus în primă fază adaptarea rapidă a proiectelor noastre de economie la noul context. A urmat 

apoi sistarea activității timp de două luni și jumătate, cu trimiterea a 11 angajați în șomaj tehnic. 

Restricțiile și întreruperile repetate de-a lungul anului a activității unităților alimentare, ca 

măsură anti-Covid, a afectat iremediabil Brutăria cu Povești. În luna noiembrie, cafeneaua s-a 

închis definitiv. Pandemia a determinat regândirea completă a modelului de afaceri la cele două 

unități rămase funcționale. 

BRUTĂRIA CONCORDIA

Dorim să adresăm mulțumiri pentru susținere 

clienților: Uplift, grădinițelor Eduhaus și Pick Me, 

restaurantului Sib Impex, Pravalia D'art, precum și 

persoanelor fizice care și-au făcut abonament 

săptămânal. Mulțumim pentru susținere și înțelegere 

furnizorilor noștri de materii prime: Zinnia, Hemlig,      

II Ditu Georgiana și PFA Zaharia C. Gabriel Orlando!

jumătate. După redeschidere au revenit unele 

grădinițe, însă clienții din domeniul HORECA nu au mai 

revenit aproape deloc în portofoliul Brutăriei, fiind în 

continuare afectați de măsurile impuse. În consecință, 

Brutăria s-a orientat către clienții individuali din raza 

localităț i lor  București ,  Otopeni  și  Ploiești .

În ciuda pandemiei și dificultăților, colectivul brutăriei 

a rămas unit,  făcând față cu succes tuturor 

provocărilor. În plus, echipa a respectat cu strictețe 

măsurile de protecție, astfel încât niciun salariat nu a 

fost contaminat cu virusul SARS-COV2.

Și pentru Brutăria CONCORDIA a fost un an greu. Toate 

grădinițele, școlile, restaurantele s-au închis, brutăria 

fiind nevoită din lipsa comenzilor să își sisteze 

activitatea la începutul pandemiei pentru două luni și

În acest an, Brutăria CONCORDIA împlinește 10 ani de 

activitate. Înființarea sa a fost un pas firesc în evoluția 

organizației după inițierea în 2010 a proiectului 

Școala de Meserii CONCORDIA. Brutăria CONCORDIA 

își propune să susțină integrarea socio-profesională a 

tinerilor care provin din medii defavorizate, iar tinerii 

absolvenți brutari care nu reușesc să se integreze pe 

piața forței de muncă au astfel posibilitatea să lucreze 

într-o unitate competitivă, tehnologizată modern, în 

care să acumuleze experiență și istoric pe cartea de 

muncă și care să le fie o rampă de lansare pe piața 

liberă. Brutăria are implementate sistemul de 

management al calității SR EN ISO 9001:2018 și 

sistemul de management al siguranței produsului 

alimentar FSSC 22000 (versiunea 5.1).



283.842 RON Vânzări produse brutărie 

61.662 Produse vândute

78 Clienți Brutăria CONCORDIA

3 Tineri angajați la Brutăria CONCORDIA

 

HOSTELUL BREAD AND BREAKFAST ȘI BRUTĂRIA CU POVEȘTI

Brutăria CONCORDIA: T +40 726 244 806 | comenzi.cd@concordia.org.ro | facebook.com/Brutaria.Concordia

Rezervări Hostel BREAD AND BREAKFAST: T +40 314 334 757 | reservation@breadandbreakfast.ro | booking.com

9.4 Scor Booking.com

5 Tineri angajați la hostel și cafenea 

1.020 Clienți Hostel Bread&Breakfast

710 Clienți Brutăria cu Povești 

Dincolo de aspectele financiare, cele emoționale au 

Cu toate provocările și pauzele de activitate, Hostelul a 

avut în anul 2020 un număr de 1.020 de oaspeți, iar 

Cafenelei i-au trecut pragul 710 clienți. Cinci 

beneficiari au fost angajați la hostel, iar eforturile 

echipei de a oferi servicii de cazare în condiții de 

siguranță în pandemie și de confort au fost apreciate 

de vizitatori cu un scor de 9.4 pe platforma de rezervări 

Booking.

fost cel mai greu de gestionat. Prin activitățile noastre 

economice ajutăm tinerii care se confruntă cu 

dificultăți extreme legate de integrarea pe piața 

m u n c i i  –   c e i  d i n  s i s t e m e l e  d e  p r o t e c ț i e 

instituționalizate, foste persoane fără adăpost sau cu 

dizabilități intelectuale apărute ca urmare a unei 

copilării dificile. Aici ei se simt în siguranță, își dau un 

sens existenței și se pregătesc pentru un loc de muncă 

pe piața liberă, ca prim pas către viața independentă.



#PepcoSustineEducatia #PEPCORomania #PEPCOSprijinEducational



Sărăcia are un impact major de la individ la societate, de la fiecare la noi toți. Iar efectele ei sunt în cascadă, 

pornind de la accesul individual la educație, apoi trecând la angajabilitate, (in)dependență socio-profesională și 

afectând ulterior întreaga evoluție și bunul mers al societății, cu tot ce presupune.

Educația este, așadar, punctul zero în incluziunea socială. Fiecare copil lipsit de acces la educație sfârșește 

marginalizat de societate, devenind însemnat doar ca procent în statisticile negative la nivel de comunitate. O 

treime dintre cei fără studii gimnaziale se confruntă cu risc ridicat de sărăcie, acest procent scăzând semnificativ 

la doar 15% la absolvenții de liceu și la numai 6% în cazul celor cu studii superioare.

Conform statisticilor UE, 48,5% dintre copii se află în risc de sărăcie și excluziune socială în România. 

1.342.791 RON Buget proiect

728.738 RON Valoare alocată PEPCO 

178 Copii înscriși la școală și grădiniță 

0% Rată abandon școlar al copiilor din program

99% Promovabilitate 

125 Tablete și echipamente auxiliare 

42 Copii în excursii

20 Voluntari implicați

PEPCO ROMÂNIA, PARTENER STRATEGIC ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA SĂRĂCIEI EXTREME

PEPCO ROMÂNIA 19

Am asigurat accesul neîntrerupt la educație, am oferit 

ajutor la lecții și teme copiilor sprijiniți în centrele de 

zi, casele de tip familial și grădinița din cartier, am 

asigurat 120 de tablete pentru școala online și 

Proiectul „Sprijin educațional formal și nonformal 

pentru copiii aflați în dificultate/condiții vulnerabile“ 

reprezintă un efort comun al Organizației Umanitare 

CONCORDIA și al PEPCO România în această direcție 

socială, pe care l-am început în urmă cu trei ani. Prin 

acest program am asigurat în anul 2020 resursele 

necesare la școală pentru 170 de copii în situații de 

risc social, am contribuit esențial la creșterea calității 

educaționale pentru 30 de preșcolari din cartierul 

Mimiu, un cartier-etalon al sărăciei situat la periferia 

Ploieștiului, și am consiliat 45 de părinți cu privire la 

prevenirea abandonului școlar și familial. În 

contextul pandemiei, proiectul a fost regândit și 

adaptat la situație, numărul persoanelor pe care le-

am ajutat ajungând la 378.

Mulțumim, PEPCO România!

rechizitele necesare. În același timp, am avut 

activități extrașcolare și de petrecere a timpului liber: 

excursii de o zi, ateliere de pictură, lucru manual, 

lectură, sport, cor și lecții de muzică. De asemenea, 

au avut loc sesiuni de instruire pentru cei care 

lucrează cu acești copii și familiile lor.

Copiii din proiect se confruntă la școală cu probleme 

de discriminare și bullying, fiind diferiți. Au haine 

murdare, aspect neîngrijit și nu sunt echipați pentru 

ora de sport. Astfel, ajung să se retragă, să evite 

activități în echipă și pierd oportunități de învățare și 

integrare. Se adaugă și foamea și lipsa asistenței 

medicale. Am reușit să răspundem acestor nevoi prin 

oferirea de hrană adecvată, echipamente și 

încălțăminte, produse de igienă personală și servicii 

medicale necesare. În perioada stării de urgență am 

adaptat și extins activitatea, oferind pachete 

familiilor lor. 



DE LA INGINER LA MUNCA ÎN SOCIAL
Este în CONCORDIA de 20 de ani. A început ca educator pentru 15 bebeluși, a 
trecut prin multe proiecte, iar din 2016 este Director Programe în Prahova. 

Mă ghidează dorința de a ajuta. În momentul în care eu ofer, fie un sfat, fie un cuvânt, un zâmbet ori un 
sprijin material, mă simt împlinită sufletește. Și da, împlinirea sufletească pentru mine este foarte 
importantă în viață, pot spune că este un principiu personal, un crez.“

 

Să lucrezi în social este în sine o provocare din cauza diversității nevoilor beneficiarilor. Fiecare caz are 
particularitățile sale și este nevoie să fie abordat ca atare. Aceeași soluție nu poate fi aplicată sau, mai bine 
spus, nu funcționează pentru două cazuri. Similitudinea nu prea își găsește locul aici. Din acest motiv este 
nevoie de foarte multă creativitate, inspirație, deschidere și adaptare permanentă, actualizare și informare 
pe măsură. 

 

Există o diferență între copiii aflați în casele de tip familial și centrele de zi. Nevoile lor sunt total diferite și 
trebuie să ne pliem pe acestea. În primul caz, cele mai mari nevoi ale copiilor sunt de a fi alături de familiile 
lor și acceptarea situației în același timp. Există mereu întrebările „De ce eu?“ sau „De ce pe mine?“, în 
unele cazuri la nivel declarativ. Copiii încearcă să își scuze părinții, însă comportamentele lor trădează 
trauma produsă. La centrele de zi, copiii se confruntă cu sărăcia, însă sunt în familie. Iar acest lucru le 
asigură, măcar parțial, stabilitatea emoțională. Noi încercăm să acoperim nevoile de bază, iar ei se pot 
canaliza pe evoluția școlară și orientarea către viitor, lucruri care se văd în rezultatele școlare. Trebuie să ai 
puterea să mergi în fiecare zi în acele medii sărace, să vezi copii dezbrăcați pe stradă, în noroi, să accepți că 
tu poți face doar atât, să te adaptezi permanent, să nu cedezi și să lupți în continuare. Indiferent cât de puțin 
crezi că faci, de fapt faci foarte mult. Cine mai face asta pentru ei? Munca cu comunitatea este 
inspirațională. Te determină să găsești soluții pentru dificultățile întâlnite și să îți dorești ca prin munca ta 
să se observe o schimbare în timp.

În toți acești ani am învățat să mă bucur de fiecare zâmbet al acestor copii, de fiecare îmbrățișare. Mă 
motivează și mă ajută să merg mai departe în fiecare zi. Mă mândresc cu colegii mei pentru că doar 
împreună reușim să dăruim aceste zâmbete și îmbrățișări. Această muncă nu este deloc ușoară, este chiar 
una dintre cele mai dificile pentru că în social sufletele lucrează cu suflete și prin ceea ce facem formăm 
vieți, conturăm destine, iar  viitorul acestor copii depinde de noi.



O POVESTE DE VIAȚĂ
Ana* desenează și pictează foarte frumos la ora de artă la Școala Primară CONCORDIA, școala noastră 
incluzivă din Ploiești. Culorile ei preferate sunt roz și violet, spune că sunt vesele. De aceea, chiar și 
elefanții pe care îi colorează sunt mov uneori. Este îmbrăcată cu haine adecvate, dar unghiile nu sunt 
curate tot timpul. De asemenea, dinții ei sunt crăpați. Învățătoarea spune că plânge uneori în timpul orelor 
din cauza durerilor de dinți. Igiena este o problemă serioasă pentru copiii care trăiesc în comunități 
sărace, nu este o prioritate pentru părinții lor. Ana este unul dintre aceste cazuri.

Pentru copiii ca Ana, care au nevoie de sprijin educațional și financiar, CONCORDIA a deschis Școala 
Primară CONCORDIA și centrele de zi din Ploiești și Odobești. Sub îndrumare specializată, își îndeplinesc 
sarcinile școlare, se împrietenesc, mănâncă o masă caldă pe zi și primesc rechizite școlare. 

Ana și cei doi frați locuiesc împreună cu părinții într-o căsuță formată din două dormitoare și un hol folosit 
ca bucătărie și toaletă. Părinții nu au locuri de muncă stabile, muncesc cu ziua pentru bani puțini, trăind 
mai mult din ajutorul financiar de la stat. 

Ana nu s-a integrat pe deplin, îi place să se joace mai mult singură și nu respectă regulile din clasă. Asta 
doar pentru că acasă a rămas în cea mai mare parte a tipului singură sau cu frații mai mari, care nu 
stabileau reguli. Învață că la școală trebuie să se comporte diferit. Este ghidată de învățători pentru a 
înțelege toate cerințele și pentru a duce la capăt sarcinile legate de școală. În comunitățile sărace, părinții 
sunt ocupați cu munca cu ziua sau sunt plecați în străinătate pentru a lucra pentru a-și întreține familiile. 
Copiii nu primesc sprijin atunci când ajung acasă de la școală. În timp, acest lucru poate duce la 
performanțe școlare slabe și chiar la abandon școlar. 

Fetele ar trebui să se joace cu păpuși, dar Ana spune că acasă nu are nicio păpușă sau altă jucărie, ci doar o 
carte de colorat. Mama ei cheltuie toți banii pe haine pentru școală pentru ea și pentru cei doi frați ai săi și 
pentru a-i hrăni, nu mai rămân bani pentru jucării. Nu este o prioritate. În Mimiu, de unde este ea, multe 
familii trăiesc sub pragul de subzistență, luptându-se să nu-și abandoneze copiii. Copiii se joacă pe stradă 
după ce vin de la școală, în noroi, cu crengi sau alte obiecte găsite în apropierea casei lor.

Ana are șase ani și a fost selectată pentru a începe clasa pregătitoare la Școala Primară CONCORDIA. Este o 
șansă imensă pentru toți cei 10 copii din familii sărace care vin aici să studieze într-o școală construită și 
dotată la cele mai înalte standarde. În pauze, copiii din comunitățile sărace sunt cei mai fericiți, se bucură 
de locul de joacă din curtea școlii, cu leagăne și tobogane colorate, toate doar pentru ei.



Pe 30 octombrie 2020, Excelența Sa doamna Isabel 

Rauscher, Ambasadorul Austriei la Bucureşti, a ales să 

marcheze Ziua Austriei alături de comunitățile 

dezavantajate din Ploiești, oferind pachete cu donații în 

alimente pentru 300 de familii din cartierele Mimiu și 

Dallas. Cu sprijinul Organizației Umanitare CONCORDIA, 

care de 30 de ani are ca misiune ajutorarea copiilor, 

tinerilor și familiilor nevoiașe, au fost oferite alimente de 

bază, dar și produse de brutărie și patiserie realizate în 

cadrul atelierelor Școlii de Meserii CONCORDIA. 

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ PENTRU O VIAȚĂ 

INDEPENDENTĂ
19 tineri din România și Bulgaria au participat la cel de-al 

doilea schimb de experiență din cadrul proiectului 

Wings4Youth. De data aceasta a avut loc în România, la 

Predeal. Tinerii au învățat lucruri noi unii de la ceilalți și 

au lucrat pe echipe pentru finalizarea proiectelor alese 

cu scopul de a oferi adolescenților spațiul și 

oportunitatea să-și exprime opiniile, să ia decizii, să 

interacționeze și să-și dezvolte abilitățile necesare 

oricărui tânăr pentru a deveni independent. De 

asemenea, tinerii au explorat locuri din apropiere, 

precum orașul Brașov, Parcul Aventura și Grădina 

Zoologică, unde au avut diverse misiuni de îndeplinit.

Trăim în prezent vremuri provocatoare şi fără precedent, care ne-au schimbat complet modul de viaţă şi ne 

impun distanţare fizică faţă de semenii noştri. Tocmai în această perioadă, gesturile de solidaritate cu cei pe care 

această izolare îi afectează cel mai mult sunt extrem de importante. Eu am ales să fiu anul acesta, cu ocazia Zilei 

Naţionale a Austriei, împreună cu echipa Organizaţiei Umanitare CONCORDIA alături de familiile lor.“ 

Excelența Sa doamna Isabel Rauscher

Ambasadorul Austriei la București

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 CSR Nest România.

AMBASADORUL AUSTRIEI, DOAMNA ISABEL RAUSCHER, ALĂTURI DE COMUNITĂȚILE 

NEVOIAȘE PLOIEȘTENE 
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Povestea voluntariatului meu a început acum aproape 

10 ani când, într-un sanatoriu de boli respiratorii din 

județul Prahova, am întâlnit copiii de la Botoșani, copii din 

centre de plasament. Majoritatea proveneau din familii 

sărace, atât de sărace încât părinții lor nu aveau condiții să 

le asigure „pâinea“ zilnică și, în consecință, erau luați și 

crescuți de stat. 

Cunoscându-i mai bine, am învățat repede că activitățile și 

interacțiunea cu noi contau pentru ei foarte mult. De câte ori 

apăream noi, cei care mai târziu am devenit Un Strop de 

Fericire, îi găseam așteptându-ne curioși la gardul 

sanatoriului. 

Așa că, următorul pas firesc pe harta acțiunilor mele de voluntariat a fost să caut un ONG care să îi ajute pe termen 

lung. Și pentru că nu am reușit, am decis împreună cu câțiva amici să înființăm Asociația Un Strop de Fericire 

(AUSF). Și, de atunci, ajut și mai ales învăț cum să ajut. 

Am găsit la CONCORDIA un partener de nădejde, un partener care împărtășește aceleași valori, aceeași viziune cu 

viziunea noastră și, de atunci, avem o colaborare importantă și, zic eu, cu rezultate importante în fiecare an. O 

sumedenie de tineri vin aici și ajută copii din centrele CONCORDIA, care la rândul lor sunt ajutați să devină cea mai 

bună variantă a lor.“

Ne luau cu asalt când realizau că noi suntem, ne îmbrățișau pe rând, iar câte unul mai mic, de 5-6 anișori, rămânea 

lipit de brațele noastre așa încât, cu greu, te mai adunai pentru restul de activități. Era mare bucurie!

În acești aproape 10 ani, am crescut o formulă magică „de ajutor și generat stropi de fericire“ în AUSF. Ghidăm 

tinerii, adolescenții să ajute acolo unde este nevoie în comunitate, inclusiv în casele de copii. Iar dacă privesc în 

urmă, la copiii de la Botoșani, pot să vă spun că mulți s-au întors acasă sau au găsit un „acasă“ unde trăiesc decent, 

iar uneori primesc de la ei mesaje de mulțumire pentru că „am fost acolo atunci când le era mai greu“. 

Doamna Cristina Goroneanu

Fondator Asociația Un Strop de Fericire

Prin programul educațional Ajungem MARI, desfășurat de Asociația Lindenfeld, voluntarii au desfășurat activități 

cu copiii și tinerii ocrotiți în casele de tip familial, ajutând la teme și alte activități de pregătire școlară, socializare 

și dezvoltare personală. 

Peste 80 de voluntari de la Asociația Un Strop de Fericire au oferit suport școlar și au desfășurat activități 

extrașcolare pentru copiii înscriși în programul centrelor de zi sau care locuiesc în casele de tip familial. 

Activitățile au avut loc atât fizic, cât și online, odată cu restricțiile impuse de pandemie.  

Muțumim acestor oameni inimoși și dedicați pentru munca depusă și efortul de a susține activitățile noastre în 

această perioadă de grea încercare! Fără ei nu am fi reușit.

OAMENI DE BINE
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Foto: Ajungem MARI și Asociația Un Strop de Fericire



COPIII DIN CONCORDIA AU DEVENIT A DOUA SA FAMILIE
Lucica este unul dintre cei mai vechi angajați ai CONCORDIEI, unde a ajuns în urmă cu 19 ani ca asistent 
medical la FERMA PENTRU COPII. Deoarece soțul ei obișnuia să vină ca voluntar într-una din casele de la 
FERMA PENTRU COPII, auzise multe povești despre cei mici. De exemplu, știa că mulți dintre copiii de aici 
erau aduși de pe străzi și nu aveau reguli de igienă. Știa că, înainte să ajungă aici, obișnuiau să mănânce 
doar atunci când aveau ce mânca, așa că erau subnutriți. Soțul ei îi spusese, de asemenea, că se atașează 
de educatori și îi strigă „mami“și „tati“.

Prima zi în CONCORDIA a fost copleșitoare pentru Lucica. Ea venise la ceea ce părea mai degrabă o misiune: 
să îi învețe și să îi ajute pe cei 80 de copii fără părinți să rămână sănătoși, fiind în același timp asistentă, 
mamă și prietenă pentru fiecare dintre ei. De atunci a ajutat zeci de copii, îngrijindu-se de sănătatea lor, 
învățându-i despre igienă și mese sănătoase, aducându-i la examenele medicale sau la camera de urgență 
atunci când au avut probleme de sănătate. 

Lucica este mai mult decât un asistent medical, a învățat de la tatăl său să tundă în diferite stiluri și copiii 
sunt foarte bucuroși să descarce tot felul de tunsori moderne ca să le aranjeze părul ca în imagini. Odată cu 
venirea primăverii, Lucica îi scoate pe copii pentru a culege ierburi împreună, se distrează în aer curat și îi 
învață despre plante și ceaiurile din plante. Aceste momente sunt, de asemenea, o mare oportunitate 
pentru ea de a-i învăța despre emoții, de a afla despre temerile lor și de a răspunde la întrebările lor despre 
viață, sănătate, prietenie și tot felul de subiecte care îi preocupă. Uneori Lucica și copiii fac decorațiuni 
pentru case folosind ramuri de copaci, ghinde și castane culese din sat.

Odată cu închiderea FERMEI în 2019, Lucica îi vizitează în fiecare zi pe cei 22 de copii din cele trei case de 
tip familial din ARICEȘTII RAHTIVANI pentru care nu s-a putut realiza reintegrarea familială, asigurându-se 
că toate regulile de igienă și planul nutrițional sunt respectate cu atenție. Mereu i s-a părut important și 
face parte din misiunea ei să fie acolo pentru copii, să-i ajute să treacă cu ușurință peste momentele când 
sunt bolnavi ori le este frică, acele momente dificile în care orice copil ar trebui ținut în brațe de mama sa. 
Lucica este acea persoană care îi încurajează și le alungă temerile atunci când sunt bolnavi sau când 
trebuie să meargă la medic. 

Lucica spune că ei sunt ca a doua ei familie. De aceea nu s-a limitat niciodată la sarcinile postului și a fost 
preocupată și de dezvoltarea emoțională a copiilor. La rândul ei, Lucica a învățat multe în această 
perioadă, copiii i-au dat lecții despre importanța familiei. A învățat să-și aprecieze și mai mult familia și, ca 
mamă, să acorde mai multă atenție modului în care reacționează la nevoile copiilor ei.



Pe 8 octombrie, la sediul Ambasadei României în Viena, a 

avut loc ceremonia de decorare a doamnei Ulla Konrad, 

Președinte CONCORDIA Proiecte Sociale, cu Ordinul 

Național „Serviciul Credincios“ în grad de Cavaler, 

semnat pe 30 iunie de către Președintele României, 

domnul Klaus Iohannis, în semn de înaltă apreciere și 

recunoștință pentru contribuția deosebită de care a dat 

dovadă în vederea aducerii la bun sfârșit a unor proiecte 

de durată dedicate susținerii și integrării sociale, 

familiale, școlare și profesionale a copiilor, tinerilor și 

familiilor aflate în dificultate de pe teritoriul României.

De asemenea, Președintele României, domnul Klaus 

Iohannis, a conferit Ordinul Național „Pentru Merit“ în 

grad de Cavaler doamnei Elena Matache, Director 

Executiv Programe și Proiecte CONCORDIA România, în 

semn de înaltă apreciere și recunoștință pentru 

contribuția importantă de care a dat dovadă în vederea 

ORDINUL NAȚIONAL „SERVICIUL CREDINCIOS” ÎN GRAD DE CAVALER ȘI ORDINUL 

NAȚIONAL „PENTRU MERIT” ÎN GRAD DE CAVALER  

Juriul  Galei Societății Civile a oferit recunoașterile sale proiectelor noastre: Brutăria CONCORDIA, care a primit 

premiul I la categoria „Dezvoltare Economică și Socială“, și Școala de Meserii CONCORDIA, care a primit locul 

II la categoria „Incluziune Socială“. Veștile bune au putut fi auzite la Rock FM în seara de 1 octombrie. 

Pe 8 martie 2020, la Gala MAMA am primit 4 premii din partea Consiliului Tinerilor Instituționalizați, pentru 

următoarele categorii: Școala de Meserii CONCORDIA - „Cel mai bun proiect de incluziune socială a tinerilor 

instituționalizați“, Crina Rădoi - „Cel mai bun educator“ și Marius Diaconu - „Cel mai bun director de centru“. 

Al patrulea premiu a fost un premiu special pentru organizație, înmânat doamnei Elena Matache pentru 

„Sprijinul oferit în derularea Summit-ului Tinerilor și ONG-urilor din Sistemul de Protecție a Copilului și 

Adopție SOPCA 2019“.

O SEARĂ DEOSEBITĂ LA GALA SOCIETĂȚII CIVILE

PREMIILE GALA MAMA

susținerii și integrării sociale, familiale, școlare și profesionale a copiilor, tinerilor și familiilor aflate în dificultate de 

pe teritoriul țării noastre.

Suntem onorați și recunoscători pentru aceste recunoașteri, înmânate de Excelența Sa domnul Bogdan Mazuru, 

Ambasadorul României în Republica Austria.
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Plini de emoție, am primit din partea Ambasadei Olandei în România un superb 

buchet de flori olandeze,  dăruit din suflet celor care se află în prima linie în 

CONCORDIA, drept recunoștință pentru activitate și apreciere pentru contribuția 

adusă comunității. 

MULȚUMIRI TRIMISE DE AMBASADA OLANDEI ÎN ROMÂNIA  







PRO TV | Radio RFI | Ploiești TV | Prahova Economică | Radio SOS

 108 articole 

12 emisiuni TV&Radio

Peste 270 promo

4 campanii naționale
Redirecționarea celor 3,5% din impozitul pe venit | Redirecționarea celor 20% 
din impozitul pe profit | Fundraising online | SMS 
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SITUAȚIA NUMĂRULUI DE BENEFICIARI PE PROIECTE
În anul 2020, Organizația Umanitară CONCORDIA a sprijinit un număr de 3.381 de copii, tineri și adulți prin 

proiectele și programele sale din București și Prahova. 

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 69 43

Centrul de Plasament - Casă de Tip Familial Casa AUSTRIA Ploiești 2000 13 52

Centrul de Zi pentru Copii Casa CRISTINA Ploiești 2013 116 53

Centrul de Plasament - Casă de Tip Familial Casa EVA Ploiești 2005 34

Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Casa 

HANNES 
București 2015 7

Locuința Socială IUDA  București 2009 33

Școala de Meserii CONCORDIA Ploiești 2010 183

Centrul de Plasament - Casă de Tip Familial Casa URSULA
Ariceștii 

Rahtivani
2017 6 6

Centrul de Plasament - Casă de Tip Familial Casa CAROLINE
Ariceștii 

Rahtivani
2018 8 7

Centrul de Plasament - Casă de Tip Familial Casa ELISABETH
Ariceștii 

Rahtivani
2019 8 6

Job Coaching 
București/ 

Ploiești
2013 586

Centrul Rezidențial pentru Tineri Casa ABRAHAM Ploiești 2009 83

Locuința Socială SFÂNTUL PAUL București 1999 65

Intervenție în comunitate Ploiești 2013  963

Intervenție în comunitate Odobești 2020 78

CONCORDIA Agricultură
Ariceștii 

Rahtivani
2010 2

Brutăria CONCORDIA Ploiești 2010 3

Hostelul Bread and Breakfast București 2017 5

Centrul de Plasament - Case de Tip Familial CONCORDIA Orașul 

Copiilor
Ploiești 2001 14

Grădinița Mimiu Ploiești 2015 66

Centrul Rezidențial pentru Persoane fără Adăpost SFÂNTUL LAZĂR 

și Centrul pentru Viață Independentă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități SFÂNTUL LAZĂR 

București 2002 34 21

CONCORDIA Academia București 2017 798

Școala Primară CONCORDIA Ploiești 2020 19

83 222 1904 1162 10

PROIECTE 29

Pentru noi, CONCORDIA înseamnă 

totul. Locul unde am crescut și ne-am 

dezvoltat pe toate planurile. Ordinea, 

disciplina și educația au fost și vor rămâne 

punctele cele mai importante.  În această 

organizație am învățat să fim oameni de 

calitate în societate și, cel mai important, 

de succes. Mulțumim CONCORDIEI pentru 

educația și implicarea în dezvoltarea 

noastră. De aceea astăzi suntem oameni 

mari, de succes.“

Estera & Rebeca Bivolaru



AFILIERI ORGANIZAȚIONALE

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

Ÿ Creșterea investiției în susținerea tinerilor care se pregătesc sau au părăsit sistemul de protecție 

specială, formarea continuă a personalului care lucrează cu acești tineri și creșterea conștientizării 

celorlalți actori cu privire la crearea unui mediu incluziv și prietenos care să faciliteze incluziunea socială 

și profesională a tinerilor, prin proiectul „Wings4Youth“, finanțat prin Programul Drepturi, Egalitate și 

Cetățenie al Uniunii Europene (2014-2020). 

Ÿ Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Prahova (DGASPC Prahova), Membru 

Comisia pentru Protecția Copilului (Elena Matache) și Membru Echipă Intersectorială Locală pentru 

prevenirea și combaterea exploatării copiilor (Valentina Ion).

Ÿ Federației Rețelei Întreprinderilor Sociale de Inserție (RISE), Membru în Consiliul Director (Alice Stavride).

Organizația Umanitară CONCORDIA este membră a:

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

Director (Ramona Gotteszman)

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

Ÿ Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS), Membru în Consiliul 

Director (Elena Matache)

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

(Elena Matache, Valentina Ion)

Ÿ Întărirea colaborării cu autoritățile publice locale și centrale pentru susținerea serviciilor sociale pentru 

copii, tineri și familii pe timp de pandemie.

Fiind parte a acestor rețele, CONCORDIA a pledat în 2020 pentru:     

Ÿ Colaborarea cu alte organizații neguvernamentale, furnizori de servicii sociale, pentru o mai bună și 

rapidă diseminare a informațiilor legate de derularea serviciilor sociale pe timp de pandemie.

CONTRACTE DE FINANȚARE

FINANȚĂRI30

NUME PROIECT FINANȚATOR FINANȚARE

Servicii de calitate în comunitate - sprijin pentru o creștere 

durabilă și incluzivă a comunităților din Odobești/Dâmbovița și 

Ploiești

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
4.920.627 LEI

Prima cameră – o șansă pentru viitorul tinerilor Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
3.865.018,18 LEI 

Wings4Youth DG Justice - JUST/2018/ACTION GRANTS 344.144 EUR

FOCUS - Forward LOoking SoCial EUrope Skills 

Programul Erasmus+ European Forward Looking 

Cooperation Projects in the fields of Education and 

Training

325.501 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

Capacity Building for Trainers and Teachers: Learning the 

Blended Way
Programul Erasmus+, Parteneriate Strategice 177.572 EUR

Sprijin educațional formal și nonformal pentru copiii aflați în 

dificultate/condiții vulnerabile 
PEPCO Retail S.R.L. 144.196 EUR

Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Casa 

HANNES, București
D.G.A.S.P.C. Sector 1 București 28.100 EUR

Renovarea infrastructurii pentru sport și timp liber la Ariceștii 

Rahtivani 
United Way România 171.240 LEI 

Online and offline social, educational support for children in 

vulnerable areas in Romania (Bucharest, Prahova and Arges). 

Proiect desfășurat în parteneriat cu Asociația Casa Bună
IKEA România S.A. 25.000 EUR

Servicii de ocupare - o șansă pentru reintegrarea socială United Way România 100.000 LEI 

Brutăria cu Povești continuă on-line UNICREDIT Bank S.A. 10.000 EUR 

Sprijin de urgență pentru copii, tineri și familii vulnerabile KAUFLAND România Societate în Comandită 48.000 LEI

Emergency needs for social vulnerable children and youngsters FM Foundation 5.800 EUR

Achiziționarea de tablete pentru activitățile derulate la Centrul 

de Zi din Odobești 
LA FONDATION D'ENTREPRISE VINCI POUR LA CITE 5.625 EUR 

Emergency support during COVID-19 pandemic ERSTE Foundation 5.000 EUR

Educație financiară pentru tineri din grupuri vulnerabile Asociația pentru Relații Comunitare 23.890 LEI 

Equal chances for education for children in social vulnerability! Fundația Telus International Romania Community Board 5.000 $

Emergency support for COVID-19 Relief efforts United Way România 17.184 LEI 

Ajutorarea de urgență a comunităților vulnerabile direct afectate 

de pandemia COVID-19
Fundația Comunitară Prahova 14.508 LEI 



România

33%

Austria 

67%

Obiecte de inventar, 

mijloace fixe și 

investiții în curs

4,17%

Sediu 

(Administrativ)

16,61%

Programe 

Ploiești și București

79,22%

 CHELTUIELI ȘI VENITURI ÎN 2020
ORGANIZAȚIA UMANITARĂ CONCORDIA

*

VENITURI

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

TOTAL VENITURI 2020: 3.538.398,00 EUR

CHELTUIELI

TOTAL CHELTUIELI 2020: 3.538.398,00 EUR 

CHELTUIELI PROGRAME BUCUREȘTI ȘI PLOIEȘTI 2020: 2.802.978,00 EUR

DETALIERE C HELTUIELI P E P ROGRAME  
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CONCORDIA 

7,43%

Voluntari

0,74%
3,55%
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și Brutăria cu Povești

Activitate 

economică

1,09%  



MULȚUMIM COLEGILOR NOȘTRI DIN ECHIPA INTERNAȚIONALĂ DE MANAGEMENT:

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

Mircea Ioan Agrigoroaie | Anita Maria Agavriloaie | Camelia Elena Alexandrescu | Raluca Ioana Anca | Andreea 
Andrei | Crenguța Elena Andrei | Ionelia Andrei | Carmen Andreșoi | Aura Margot Anghel | Elena Adina Angelescu | 
Lavinia Andreea Anton | Mariana Armean | Letiția Bădeu | Filip Băcanu | Cristina Adina Bădicu | Bogdan Barbu | 
Elena Bejenaru | 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 | Sorin Boțu 
| Ovidiu Gabriel Boțoc | Mariana Brulea | Silviu Marian Brutaru | Mihaela Burtel | Mihaela Bianca Buzetto | Raluca 
Ioana Cazacu | Aurelia Tanța Cazan | Lucica Călin | Georgiana Roxana Călinoiu | Olivia Diana Certan | Mioara Chelba 
| Diana Chetreanu | Florin Chiran | Adina Chiuchiunea | Toader Ciucă | Mihaela Olimpia Ciurescu | Mariana Ciobanu 
| Iulian Coconea | Elena Rodica Cojan | Iulian Marius Cojan | Claudia Cojocaru | Mirela Adela Cojocaru | Rodica 
Cojocaru | Alina Elena Constantin | Garofița Constantin | Mădălina Constantin | Valentin Constantin | Elena 
Constantinescu | Mădălina Corciu | Diana Cramer | Mădălina Crăciun | Albert Cuffner | Paula Aurelia Cuffner | Maria 
Dacu | Monica Dan | Costel David | Valeria David | Andreea Davidescu | Petronela Adriana Dăsculțu | Constantin 
Marius Diaconu | Ștefania Grațiela Diaconu | Elena Tatiana Dima | Steluța Dima | Maria Mihaela Dinu | Mihaela 
Diviricean | Livia Ioana Dobre | Mirela Dobrin | Elena Otilia Dogaru | Ștefania Domnu | Georgian Ciprian Drăguș | Ina 
Dreglea | Daniel Cornel Dumitrașcu | Florentina Dumitru | Floarea Dună | Lucian Alexandru Duță | Alexandra Edroi | 
Oana Georgiana Eparu | Ionuț Filișan | Mariana Mirabela Filișan | Florentina Luiza Florea | Ștefania Francisc | 
Viorica Fusea | Ancuța Fusu | Diana Maria Georgescu | Florentina Gheorghe | Ioana Laura Giurisici | Carmen Goșa | 
Ramona Maria Gotteszman | Silvia Groparu | Adriana Cătălina Grosu | Maria Haită | Daniel Hamza | Oana Hera | 
Elena Andreea Hiriza | Natalia Iacob | Valentina Mihaela Ion | Vasilica Ion | Olivia Gabriela Ionescu |  Daniela Ioniță 
| Aurel Iordache | Nicoleta Judele | Archontis Koulosousas | Mirela Carmen Lavric | Ileana Lazăr | Georgiana 
Lăschescu | Bogdan Lungu | Monalisa Georgiana Lupu | Iulia Mandoc | Simona Carmen Manoliu | Laurențiu Robert 
Mariaș | Laura Florentina Marin | Irina Marinescu | Elena Matache | Liliana Bianca Mătăsariu | Cezara Oana Mihai | 
Dorina Nicoleta Mihai | Elena Mihai | Liana Mișcorici | Cristina Mihai | Mădălina Mihai | Niculae Mihalache | Aida 
Eugenia Mihalcea | Viorel Gelu Mihăilă | Viorica Mîndru | Valentin Minea | Gherghina Mitică | Carmen Mihaela 
Mițicuș | Elena Mihaela Mititelu | Teodora Adina Munteanu | Liliana Elena Naghi | Adriana Necula | Costinel 
Nedelcu | Radu Iulian Neuman | Anca Elena Nicolae | Gheorghe Aurelian Nicolae | Mircea Adrian Nicolae | Irina 
Nicolescu | Diana Niculescu | Teodora Nistoroiu | Gabriela Niță | Irina Sînziana Opincaru | Niculina Oprea | Mariana 
Oprișan | Silvia Jeni Paiu | Lavinia Georgiana Pămînt | Camelia Pană | Ion Pană | Bogdana Pandelea | Veronica 
Pascale | Tamara Patraș | Rodica Georgiana Păcuraru | Gelu Păuna | Andreea Elena Perian | Nicoleta Liliana 
Predescu | 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 | Cîndea Alexandru Cătălin Posa | Elena Verona Pucheanu | Aurelia Mihaela Putică | Victoria 
Elena Putică | Crina Rădoi | Alexandru Gabriel Râmnicianu | Liviu Rică | Fabian Robu | Andreea Viorica Roman | 
Saida Silvia Roșculeț | Maria Loredana Rusu | Anca Elena Sandu | Filița Săpunaru | Ana Șeicaru | Mugurel Bogdan 
Sescu | Alexandra Cătălina Simion | Petre Ioana Alexandra Stan | Costin Stavride | Daniela Alice Stavride | Gabriela 
Stănică | Mihaela Sterie | Lavinia Carmen Stoica | Marius Bogdan Stoica | Daniela Ileana Stroe | Daniela Georgiana 
Stroe | Marinel Stroe | Simina Lavinia Szocs | Liviu Ștefan | Robert Mihai Pandele Tache | Laura Cristina Tancău | 
Antonia Elena Tavangiu | Constantin Teclici | Roxana Teodorescu | Adelina Ana Maria Tihan | Aurică Toader | Ionelia 
Toader | Florentina Cristina Todirașcu | Cornelia Trandafir | Maria Turcu | Simona Mariana Ungureanu | Ramona 
Claudia Vasiloae Năstăsache | Ioana Alexandra Văduva | Sabrina Elena Vizireanu | Nicoleta Ionela Vlaicu | Cristian 
Vlăsceanu | Theodora Mădălina Voinea | Georgel Zaharia | Florin Zamfir | Florin Zărnescu! 

MULȚUMIM COLEGILOR NOȘTRI DE LA CONCORDIA DEVELOPMENT S.R.L.: 
Mariana Clara Constantin | Ruxandra Violeta Dumitrașcu | Iuliana Georgiana Dumitru | Jenica Gheorghe | Ionuț 
Ștefan Ion |  Niculae Mihalache | Alex Daniel Oprea | Andreea Corina Petre | Florin Valeriu Pleșia | Adrian Claudiu 
Pop | Ionela Nicolae | Mihaela Georgiana Simion | Oana Andreia Stan | Lavinia Tudorache | Elena Vlădescu | 
Theodora Mădălina Voinea! 

Ulla Konrad | Părintele Markus Inama SJ | Thomas Birtel | Bernhard Drumel | Cornelia Burtscher | Rainer Stoiber | 
Raluca Verweijen - Slămnescu | Martina Raytchinova | Christina Kauer!

MULȚUMIM COLEGILOR NOȘTRI DIN ORGANIZAȚIA UMANITARĂ CONCORDIA: 
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Mulțumim pentru susținere sponsorilor, donatorilor, finanțatorilor și partenerilor noștri!

SPONSORI ȘI DONATORI:

AFILIERI:

MASS MEDIA:

Banca pentru Alimente | Cornelia Doller | Fundația Comunitară București | Karl Jehle | Lifeshift International | 

Asociația „Trăiește cu Bucurie” | ASIROM | MEGA IMAGE | Casa Bună | Asociația CARUSEL | EOE SPC Stiftung-CEE 

SOLIDARITY FUND | Fundația Ashoka | Amt der Landeshauptstadt BregenzRat | Asociația Media DOR | Euro Casa 

Prod SA | Laurențiu Șpilcă | DM Support Activ | KAMATECH AUTO | Roconsult Tech | Midia Marine Terminal | 

Alukonigsthal Sisteme de Aluminiu | Tublorom | Trident Farma | ROGRI IMPEX | Siqsess Technology | Blackbuel 

Comro Business | Inter Invest | Karpaten Outgoing | Sparta Guard Security | Tonka Solution | Deutsche Leasing 

România | Util Deco | Optim Agro Total | Bogcraft | Fă Bine | Playtika | Crucea Roșie Română | MAM Bricolaj | 

Perutnina România | Podravka România 
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PARTENER STRATEGIC:

CONTRACTE DE FINANȚARE:

F   CUS
FORWARD LOOKING
SOCIAL EUROPE SKILLS

Agenția Națională pentru Plăți 

și Inspecție Socială

 

 



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. 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 
Inspectoratul Județean de Poliție | 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 | A.M.O.F.M. București | I.P.J. Prahova - Poliția de Proximitate | S.P.C.L.E.P. Ploiești | Direcţia Judeţeană de 
Evidenţă a Persoanelor Prahova | 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 București – Jilava | Spitalul Penitenciar 
Jilava | Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș | Institutul Național de Boli Prof. Matei Balș | 
Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ | Spitalul Clinic de Psihiatrie „Profesor Doctor Alexandru Obregia“ 
| Complexul Multifuncţional Caraiman | Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală | Centrul pentru Viață 
Independentă pentru Persoane cu Dizabilități „Fierbinți“ | Centrul de Primire în Regim de Urgență CIREȘARII II | 
Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere“ Ploiești | S.G.U Ploiești | Colegul Tehnic „Mihai Bravu“ 
București | Colegiul Economic „Virgil Madgearu“ Ploiești | Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu“ Ploiești | Liceul 
Tehnologic Agricol Bărcăneşti | Școala Gimnazială „Ioan Grigorescu“ Ploiești | Şcoala Gimnazială nr. 19 Ploiești | 
Şcoala Gimnazială Ariceștii Rahtivani | Colegiul Național „Jean Monnet“ Ploiești | Școala Generală Nr. 74 
„Ienăchiță Văcărescu“ | Centrul Educațional Cursuri Copii Ploiești | Asociația „Un strop de fericire“ | Clinica ALIAT | 
Asociația Ateliere Fără Frontiere | Asociația Ajungem Mari Ploiești | Asociația Lindenfeld | Complexul Integrat de 
Servicii Sociale pentru Adulţi – SFÂNTUL IOAN | Fundația FARA | Asociația ADPARE | Asociația CARUSEL | Asociația 
Capitanio și Geroza |  Fundația Tineri pentru Tineri | ARAS | Fundația Teen Challenge | Asociația The Social Incubator 
|  Centrul Rezidențial Bătrâneți Liniștite Papu și Maia | Asociația Casa Ioana | Aproape de Tine | Asociația E-Civis | 
Crowne Plaza Hotel | Yazaki România | Auchan Blejoi | Huns Industry | Creafreres |  Brot Manufactur | Restaurant 
Tres Olivos | Restaurant DaVinci | Pro Vocație | Rond Street Café | Boutiqueul Deliei | Mehrzad's Culinary Events | 
Chef Liviu Lambrino | Akua Food Garden | The Taste Bistro | Restaurant Orizont | Valentina's Bakery&Café | Cofetăria 
Ana State | Restaurant Pagaia | Dobrogea Grup S.A. | Donut Worry Bakery | Brutăria Colț de Pâine | MP Cleaning | 
Exact Systems | Romnicon | STRO Security | Wgb Autoschool | Moto SSD | Ilead Interactive | Avi Eurojobs & Training | 
Fitness Education Trading | CMI Dr. Maria Tudorancea | CMI Dr. Varga Iulia Coset | CMI Dr. Nițoiu Vladimir Călin | CMI 
Dr. Pascu Gabriel | Iulia Ivan | Felicia Owsu Bonsu | Oana Andreea Oprea | Dr. Iulia Sorohan | Dr. Adina Giurgianu | 
CMI Necula Adriana | Planificare Familială Dr. Tudorancea Maria
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CONSILIUL DIRECTOR CONCORDIA INTERNAȚIONAL

Thomas Birtel (Member of the Board)

Hans Peter Haselsteiner (Honorary President)

Bernhard Drumel (Executive Member of the Board)

Părintele Markus Inama SJ (Member of the Board)

Ulla Konrad (Chairwoman of the Board)  

CONDUCEREA CONCORDIA ROMÂNIA

și Fundraising)  

Elena Matache (Director Executiv Programe și Proiecte)

Diana Certan (Director Executiv Comunicare 

office@concordia.or.at

CONCORDIA AUSTRIA

1020 Wien

Hochstettergasse 6 

www.concordia.or.at

1510 Sofia

Ul. Pavlina Unufrieva N. 4

bulgaria@concordia.bg

www.concordia.bg

CONCORDIA BULGARIACONCORDIA GERMANIA

Hohnerstraße 25

70469 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: Elena Mihaela Mititelu | Editare text: Ileana Andrei, Simina Szocs, Mădălina Corciu

Responsabil conținut: Diana Certan

Fotografii: Organizația Umanitară CONCORDIA, Cosmin Sbarcea, Ileana Andrei, Răzvan Stanimir

CONDUCEREA ORGANIZAȚIEI

CONCORDIA ÎN ALTE ȚĂRI

Drumul Regimentului 20D | Sector 1 | 013887 București

       Organizația Umanitară CONCORDIA | CUI: 5221142 

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

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

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. 

Cazează-te la Hostelul Bread and Breakfast | Str. Petru Cercel nr. 1, București | T +40 314 334757 | 
reservation@breadandbreakfast.ro | booking.com.

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. 

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.

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. 

CONCORDIA KOSOVO

office@concordia-kosovo.org, concordia-kosovo.org

Rr. Lahuta e Malësisë p.n., 20000 Prizren

CONCORDIA ELVEȚIA

office@sozialprojekte-concordia.ch, concordia-sozialprojekte.ch

Industriestraße 49, 6302 Zug

CUM POȚI AJUTA?
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www.concordia.org.ro

Drumul Regimentului 20D | Sector 1 | București

Organizația Umanitară CONCORDIA | CUI: 5221142

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

Raiffeisen Bank | Agenția 13 Septembrie | București 

IBAN LEI: RO32 RZBR 0000 0600 0240 8036


