
 

 

 

 

 

MANAGEMENT SOCIAL 
specializare 

 
 
Certificat recunoscut de:  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului 
 
 
Locaţie: Universitatea Româno-Germană din Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 28-32 

550324, Sibiu; 
 
Durata: 120 ore – 6 intâlniri a câte 20 ore; 
 
Perioada de desfăşurare: în funcţie de formarea grupelor; 
 
Taxa de participare: 1.100 lei  
 
Reduceri   5% pentru mai mult de doua persoane din aceasi institutie; 

7% pentru mai mult de 5 persoane din aceasi institutie; 
10% daca sunt mai mult de 10 persoane din aceeasi institutie.  
 
La înscriere se va achita 10% din costul cursului. Taxa de participare 
acopera costurile cu privire la traineri, materiale, examene, depunerea 
documentatiei pentru eliberarea certificatelor si certificate.  

 

Pentru cine este cursul: Cursul se adreseaza: personalului de conducere din domeniul asistentei 
sociale, persoanelor implicate în furnizarea serviciilor sociale, oricarei 
persoane interesate de domeniul managementului social sau dornice sa-
si îmbunatateasca activitatea. 

 
Obiectivele cursului: • Acumularea de cunostinte si dobândirea de abilitati care sa îi permita o 

mai buna planificare, organizare, implementare, coordonare, control-
evaluare a activitatilor. 
• Formarea unor manageri de înalta competenta profesionala si 
manageriala, capabili sa gestioneze institutiile din domeniul serviciilor 
sociale. 
 

Structura cursului:  • Managementul Proiectelor Sociale; 
    • Managementul Schimbarii în Serviciile Sociale; 
    • Managementul Serviciilor Sociale; 
    • Managementul Financiar în Asistenta Sociala; 
 
Beneficiile cursului:   La sfârsitul acestui curs, fiecare participant va putea sa: 

• identifice, defineasca si rezolve problemele de management din 
domeniul serviciilor sociale; 
• înteleaga particularitatile managementului resurselor umane din 
domeniul serviciilor sociale; 
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• înteleaga importanta planificarii financiare pentru o dezvoltare durabila; 
• elaboreze si implementeze un proiect din domeniul social; 
• înteleaga rolul managerului în situatiile de criza si modurile de 
gestionare a acestor situatii; 
• înteleaga rolul managerului în schimbarea si dezvoltarea serviciilor 
sociale în contextul integrarii României în Uniunea Europeana. 

 
Condiţii de înscriere Pentru a va putea înscrie, va rugam sa transmiteti: fisa de înscriere si o 

copie dupa documentul care sa ateste achitarea taxei de participare în 
contul:  

 
FUNDATIA UNIVERSITARA PENTRU INTEGRARE EUROPEANA 

CONT RO 24BUCU698183282511RO01 
Deschis la ALPHA BANK Sibiu 

 
Persoanele interesate pot trimite fisa de înscriere prin: fax la 
numarul: 0269-233 576, e-mail cursuri.extra@roger-univ.ro sau prin 
posta. 

 
Acte necesare:   • Copie după ultima diplomă de studii (minim diplomă de bacalaureat); 
    • Copie după actul de identitate; 
    • Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul); 
    • Adeverinţă medicală de la medicul de familie; 
    • Fişa de înscriere. 
 
Persoană de contact:  Asist.univ.ec. Mircea FUCIU 
    Tel:  0269-233.568, 0369-401.002; 
    Fax: 0269-233.576; 
    e-mail: cursuri.extra@roger-univ.ro  
  
 


