
Programe de formare profesională pentru 
profesioniștii din domeniul social



CONCORDIA Academia

Motto: Profesioniști mai buni, servicii sociale mai bune!

Viziunea noastră: Toate persoanele aflate în nevoie
pot beneficia de servicii sociale de calitate și sprijin
personalizat, acordate în mod sustenabil de 
profesioniști din domeniul social, care să le permită să
ducă o viață demnă și plină de sens.

Misiunea noastră:  Oferim specialiștilor din 
domeniul social  programe de formare inovative și
recunoscute, susținere și consultanță în vederea
creșterii calității serviciilor sociale. 

Portofoliu: Manager de Servicii Sociale | Practicieni 
în Servicii Sociale | Supervizori în Servicii Sociale| 
Servicii de Supervizare| Evaluare, diagnostic și
dezvoltare organizațională | Consultanță pentru
licențiere și acreditare | Consultanță în Protecția
Copilului
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Produsele noastre
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Programe principale:

• Supervizor în Servicii Sociale

• Manager de Servicii Sociale

• Practicieni în Servicii Sociale

Programe personalizate de formare:

• Program de formare pentru practicieni care lucrează cu

persoane cu tulburări psihice;

• Program de formare pentru practicienii care lucrează cu

tinerii care sunt pregătiți să părăsească sistemul de

îngrijire.

• Workshop-uri pe teme specifice domeniului social

Servicii:

• Supervizare;

• Coaching

• Consultanță specializată pentru dezvoltarea

capacității organizaționale în domeniul social

(evaluare și diagnoză organizațională, managementul

performanței, acreditare și licențiere).



Despre noi
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Valoare
adaugată

CONCORDIA 
Academia

Parteneriat cu 
Instituții 

Academice
Europene

Caracter 
inovator:          

„Soluții noi la 
problemele 

vechi“

Măsurarea
impactului

Abordare
practică în 
formare Certificare la 

nivel național și
european

Sesiuni de 
Coaching și
Supervizare

Accesul la 
networking și

schimburi
profesionale de 
înaltă calitate

Valoarea adaugată - CONCORDIA Academia

Teorie

Practică

Reflecție



Calendar activități 2021
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Ian Feb Mar Apr Mai Iun

Iul Aug Sept Oct Nov Dec

Curs “Supervizor în 

servicii sociale”*

Curs “Politica de 

protecție a copiilor”

Incluziune din perspectivă

socio-educațională

Workshop „Lucrul cu copii și tineri

cu tulburari de comportament”

Dezvoltarea profesională în 

organizație – curs pentru HR 

Curs “Manager de 

servicii sociale”*

Workshop 

“SelfLeadership”

Curs “Practicieni

în servicii

sociale”*Workshop“Theory

of  Change”

Curs “Sănătate Mintală pentru

practicieni”

Workshop 

“Management de 

caz”

Workshop 

“Rezultate vs 

Costuri pentru

manageri”

Curs “Manager de servicii sociale”

Workshop “Servant 

Leadership”

Curs “Practicieni în 

servicii sociale – tineri

care părasesc sistemul”

*cursuri de lungă durată, parte din program susținut cu burse de studiu



Produsele noastre

Program de formare „Manager de servicii 
sociale”
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Se adresează: directorilor, managerilor, responsabililor de
proiect din organizaţiile publice şi private cu funcţii şi roluri de
coordonare.

Curricula este bazată pe standardele de calitate europene în
domeniul managementului social (e.g. ASOM Vienna) și pe
standardul naţional pentru manageri de servicii sociale.

Organizaţia Umanitară CONCORDIA a fost implicată în
elaborarea standardelor pentru ocupația ”Manager de
servicii sociale” în România.



Produsele noastre

Programul de formare „Manager de servicii 
sociale”
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• Proiecte practice dezvoltate de către participanți în cadrul modulelor cu feedback constant din partea formatorilor

• Consultanță și mentoring virtual la cerere

• Stagii practice ca parte integrată a programului de formare în cadrul propriei organizații.

• Servicii de coaching

Detalii specifice: Înscriere: martie 2021

Desfășurare: aprilie – august 2021
Cost curs 3900 lei

Bursă de studiu pentru 80% din valoare

18 locuri disponibile

15 zile de formare teoretica, online



Produsele noastre

Programul de formare „Manager de servicii sociale”
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La finalizare program se obține:

- Certificare ANC pentru ocupația de Manager de servicii
sociale, cod COR 112039

- 10 puncte de credit CNASR ( pentru asistenții sociali)

Criterii eligibilitate conform Standard Ocupațional:

- Absolvent de studii superioare

- Vechime în muncă: minim 3 ani

- Activitate desfășurată în organizație/instituție din

domeniul social

Înscriere curs:

- e-mail la adresa academia@concordia.org.ro , care să conțină, CV actualizat,

copie după actul de studii, scrisoare de motivație, informare din partea

organizației/instituție a celor 2 persoanele desemnate sa participe la program

de formare „Manager de servicii sociale” și „Practician în servicii sociale”*

- Data limită : 31 martie 2021

*condiție obligatorie pentru a beneficia de bursa de studii acordate celor 2 programe.

mailto:academia@concordia.org.ro


Produsele noastre

Programul de formare „Practicieni în servicii sociale“
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Se adresează practicienilor (asistenţi sociali, psiho-pedagogi,
educatori, asistenţi medicali, psihologi, consilieri vocaţionali,
etc.) din sectorul social public şi privat, coordonând direct
intervențiile din domeniul social cu clienții care au diferite
forme de vulnerabilităţi.

Curricula este bazată pe standardele ştiintifice moderne din
domeniul social şi este orientată către practică. Se concentrează
pe intervenții profesioniste, etice şi eficiente în domeniul social.
Conţinutul, metodologia şi designul general sunt dezvoltate sub
supervizarea unei instituții academice europene - Universitatea
de Științe Aplicate din Vorarlberg (Austria).



Produsele noastre

Programul de formare „ Practicieni in domeniul social“
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• Servicii de supervizare individuală/grup

• Stagii de practică între module cu feedback constant și îndrumare din partea formatorilor

• Puncte de credit valabile pentru asistenții sociali, recunoscute de către Colegiul Național al Asistenților Sociali din
România

Detalii specifice: Înscriere:      mai 2021
Desfășurare: iunie – octombrie 2021

Cost curs 3700 lei

Bursă de studiu pentru 80% din valoare

18 locuri disponibile

12 zile de formare teoretică, online



Produsele noastre

Programul de formare „Practician în servicii sociale”
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La finalizare program se obține:

- 15 credite CNASR - pentru asistenții sociali

- Certificat de participare eliberat de Schloss Hofen -
Centrul Academic Științific și Educational al
Universității de Științe Aplicate Vorarlberg

Criterii eligibilitate

- Vechime în muncă: minim 1 an vechime în servicii sociale

- Funcție de : asistenţi sociali, psiho-pedagogi, educatori,

asistenţi medicali, psihologi, consilieri vocaţionali și alt

personal care lucrează direct cu beneficiarii de servicii sociale

Înscriere curs:

- e-mail la adresa academia@concordia.org.ro , care să conțină, CV actualizat,

scrisoare de motivație, informare din partea organizației/instituție a celor 2

persoanele desemnate să participe la program de formare „Practician în

servicii sociale” și „Manager de servicii sociale”*

- Data limită : 31 mai 2021

*condiție obligatorie pentru a beneficia de bursa de studii acordate celor 2 programe.

mailto:academia@concordia.org.ro


Produsele noastre

Programul de formare „Supervizor în servicii 
sociale“
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Se adresează profesioniștilor din serviciile sociale publice

şi private, care vor putea oferi servicii de supervizare

individuale și/sau de grup în servicii sociale.

După finalizarea cu succes a programului, participanţii

pot deveni membrii ai Asociației de Supervizare din

România şi pot intra în Asociația Europeană a

Supervizorilor.

Organizaţia Umanitară CONCORDIA a fost

implicată în elaborarea standardelor pentru ocupația
”Supervizor în servicii sociale” în România.



Detalii organizatorice:

Programul de formare „Supervizor în servicii sociale“
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Locuri disponibile: 18 locuri

Număr burse de studiu: 10 burse

Valoare curs: 5800 lei, plătibil în 3 rate

Valoare bursă: 4800 lei ( 70% din valoarea cursului)

Durată curs: 13 luni

Formare teoretică: 5 luni, 3 zile/lună;

Intervizare 3 luni, 2zile/lună

Locație desfășurare: online

Practică: cursantul își asumă responsabilitatea efectuării orelor de practică în cadrul unei

organizații/instituții din domeniul social

Examen ANC: probă teoretică și lucrare practică



Cum te înscrii?

Programul de formare „Supervizor în servicii sociale“
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Înscriere curs:

- e-mail la adresa academia@concordia.org.ro , care să

conțină, CV actualizat, copie după actul de studii.

Scrisoare de motivație, Scrisoare de recomandare

- Data limită : 31 ianuarie 2021

Criterii acordare bursă de studiu:

- Scrisoare motivație
- Recomandare din partea organizației/instituției

- Din partea organizației/instituție se înscriu participanți și
la cursul de Manager de servicii sociale și Practicieni în

domeniul social.

Criterii eligibilitate conform Standard Ocupațional:

- Absolvent de studii superioare + master: Psihologie,

Asistență Socială, Sociologie

- Vechime în muncă: minim 5 ani vechime în servicii sociale

Pașii următori:

- Selecție aplicanți : 01-04 februarie 2021

- Comunicare rezultate selecție: 05 februarie 2021

- Contractare înscriere curs: 08 – 11 februarie 2021

- Începere curs: 26 – 28 februarie 2021

mailto:academia@concordia.org.ro


Întrebări și Răspunsuri
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Persoane de contact
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Ioana GIURISICI

Product Manager „Practicieni în servicii sociale“

ioana.giurisici@concordia.org.ro

T +40 311 076981 |  +40 723 777 215

E-Mail: academia@concordia.org.ro

Website: www.concordia-academia.ro

Office: Dr. Regimentului 20D | 013887 București, Sector 1

Bianca MĂTĂSARIU

Product Manager „Supervizor în servicii sociale“

bianca.matasariu@concordia.org.ro

T +40 311 076981 |  +40 722 394 448

Bianca BUZETTO

Product Manager „Manager de servicii sociale“

bianca.buzetto@concordia.org.ro

T +40 311 076981 |  +40 723 210 873

Eugen CHIHAI

Manager CONCORDIA Academia Republica Moldova

eugen.chihai@concordia.md

T +373 22 234991|  +37379969066

mailto:academia@concordia.org.ro
http://www.concordia-academia.ro/


Vă mulțumim!


