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Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale “PRO VOCAŢIE” (CRFPS "PRO 
VOCAŢIE") din Bucureşti  

OFERTA 
 Formare  

MANAGER ÎN SERVCIII SOCIALE  
Cod COR: 112039 

 
Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale “PRO VOCAŢIE” (C.R.F.P.S. PRO 
VOCAŢIE) din Bucureşti este un centru de formare profesională autorizat de către  Comisia 
de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților  din Municipiul București din 
subordinea Ministerului  Educației și Ministerului Muncii și Justiției Sociale în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/ 2000, republicată. 
Competenţe dobândite  
 Asigurarea managementului organizațional al serviciului social 
 Asigurarea managementului financiar al servciului social 
 Asigrarea managementului resurselor umane din cadrul serviciului social 
 Coordonarea managementului informației la nivelul serviciului social 
 Asigurarea calității în servciile sociale 
  Aplicarea standardelor profesionale și a eticii profesionale în managementul  de sercicii 

sociale 
 Coordonarea și asigurarea dezvoltării tipurilor de activități  adecvate specificității 

benefciarului de servcii sociale 
 Coordonarea și aplicarea tehnicilor de intervenție, metodelor și tehnicilor de evaluare și 

monitorizare în service sociale 
 Asigurarea implementăruu politicilor publice și a strategiilor de dezvoltare în domeniul 

sociale 
 
Durată:360 ORE 

 120 ORE TEORIE 
 240 OE PRACTICĂ 

 

Grup ţintă:  

 persoanele care desfășoară activități în cadrul serviciilor sociale 
 învățământ superior cu diplomă de licență 

 
 
Metodele folosite:  

 metode bazate pe acţiune(simularea, modelarea, exercițiul, studiul de 

caz,etc) 

 metode explorative (observarea directă, observarea independentă,etc),  

 metode expozitive (explicaţia, descrierea, exemplificarea, 

povestirea;descrierea;) 

 - explicaţia; 

 - prelegerea; 

 - conversaţia 
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Tarif: 1000 lei/pers.  

Documente necesare la înscriere: 
• copie după BI/C  
• copie după ultimul act de studiu  
• copie după cursurile de specializare/ perfecţionare  
• copie după certificat de naştere  
• copie după certificat de căsătorie/ divorţ  
• Curriculum Vitae actualizat (format Europass) 
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