
  
 
CRITERII DE EVALUARE 
CURS DEMO DE FORMARE MANAGER  
ÎN SERVICII SOCIALE 
PROIECT: REFORMA CALITĂȚII ÎN SERVICIILE SOCIALE  
DIN ROMÂNIA 

 
”Manager în servicii sociale”,  cod COR 112029 

 
CRITERII DE SPECIFICE:  
 

 Candidatul trebuie să fie: profesionist din domeniul social, cu atribuții 
de conducere și/sau coordonare de activități, servicii, departamente 
și programe din cadrul instituțiilor publice și private: Direcțiile 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și ONG-uri etc (nu 
manager de DGASPC sau alte funcții de management de top).  

 Absolvent cu diplomă de licență; 

 Experiență în sistemul de asistență socială; 

 Disponibilitatea de a participa la toate cele 5 zile de curs în perioada 
de desfășurare a cursului, în localitatea în care FONPC și CONCORDIA 
Academia vor organiza cursul; 

 Disponibilitatea de realizare a activității de diseminare a informațiilor 
cu privire la cursul demo si la importanta formarii/perfecționării in 
management social, in vederea creșterii calității serviciilor sociale ; 

 Atitudine pro-activă și orientată către identificare de soluții; 

 Motivația pentru participarea la curs să descrie cât se poate opinia 
personală (evitarea generalizărilor și a răspunsurilor sumare). Se va 
evalua capacitatea de identificare a modalităților în care acest curs va 
sprijini candidatul în mod concret în activitatea sa de zi cu zi.  

 Identificarea provocărilor și a soluțiilor  specifice.  

 
CRITERII DE DEPARTAJARE:  
 În cazul în care există mai mulți candidați din partea unei organizații 

se va selecta un singur reprezentant care are punctajul cel mai mare; 

 Se va selecta un număr  egal de profesioniști din serviciile publice și 
din cadrul ONG-urilor (dacă există suficienți aplicați pentru ambele 
categorii); 

 Vor avea prioritate, in cazul ONG-urilor, membrii FONPC. 

 

ORGANIZATORI 
Daniela Gheorghe – Director FONPC (daniela.gheorghe@fonpc.ro) 
Silvia Mișu – CONCORDIA Academia (silvia.misu@concordia.org.ro) 

Programul de training face 

parte din proiectul „Reforma 

calității în serviciile sociale 

din România”, în parteneriat 

cu Reprezentanța UNICEF în 

Romania și cu sprijinul 

Organizației Umanitare 

CONCORDIA, Fundației 

Internaționale pentru Copil 

si Familie ”Dr. Alexandra 

Zugrăvescu”, Hope and 

Homes for Children 

România, SERA România, 

Fundația Serviciilor Sociale 

Bethany și Asociația 

Supervizorilor din Romania. 

Proiectul mai beneficiază de 

sprijinul Autorității Naționale 

pentru Protecția Drepturilor 

Copilului.  

FONPC a coordonat procesul 

de consultare publică, 

advocacy și elaborare a 

standardelor ocupaționale 

pentru ocupația ”Manager în 

servicii sociale”.  

 „Organizația Umanitara 

CONCORDIA” a inițiat si 

parcurs toate demersurile 

de introducere în COR a 

ocupațiilor ‘’Manager in 

servicii sociale’’ şi 

‘’Supervizor în servicii 

sociale’’ şi în prezent este 

partener strategic FONPC 

în dezvoltarea și 

implementarea 

standardelor ocupaționale 

pentru aceste doua 

ocupații.  
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