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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
21 iunie 2013 - prezent Preparator universitar
Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept și Științe Sociale - specializarea Asistență Socială
- Elaborarea și susținerea activităților de seminar la disciplinele: Metode și Tehnici de Asistență
Socială, Asistența socială a Familiei și a copilului, Deontologia profesiei de asistent social, Terapii
de familie, Asistența socială a persoanelor cu disabilități, Diagnoza și soluționarea problemelor
sociale, Management de caz, Asistența socială a persoanelor vârstnice, Consiliere în Asistență
socială.
- Coordonarea și evaluarea activității de practică de specialitate a studenților
Educație - cercetare
1 octombrie 2007 – 21 iunie 2011 Preparator universitar
Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă - specializarea Asistență Socială
Elaborarea și susținerea activităților de seminar
Educație - cercetare
aprilie 2008 – martie 2009 Coordonator Programul pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor
Asociația Vasiliada, str. Frații Buzești, nr. 20, Craiova, România
- coordonarea tuturor activităților de furnizare a serviciilor directe de asistența socială destinate
persoanelor rrome
- elaborarea planurilor de lucru pe termen mediu și scurt
- întocmirea rapoartelor periodice de activitate, interne și către finanațatori
- coordonarea activităților de evenimente media și de strângere de fonduri care au drept beneficiari
persoanele rrome
ONG- furmizare de servicii sociale
9 martie 2007 – 8 aprilie 2008 Asistent social - Proiectul „Îngrijiri la domiciliu pentru vârstnicii din Craiova”
Consiliul Judeţean din Craiova, România
- evaluarea socială a beneficiarilor, întocmirea planurilor de servicii, monitorizarea beneficiarilor din
punct de vedere social și efectuarea reevaluării lunare a beneficiarilor
- coordonarea echipei de îngrijitori la domiciliu
social
13 noiembrie 2006 - 15 martie Inspector grad debutant
2007
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj- Serviciul Prevenire Abandon,
Consiliere şi Intervenţie Regim de Urgenţă, România
- evaluarea socială a beneficiarilor, întocmirea planurilor individualizate de servicii împreună cu
membrii echipei multidisciplinare, monitorizarea beneficiarilor
social
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2009- prezent Doctorand în sociologie
Universitatea București: Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
2006 - 2008 Master în ”Sociologia Comunicării şi Jurnalism”
Universitatea din Craiova: Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie
2002 – 2006 Asistent social
Universitatea din Craiova: Facultatea de Teologie Ortodoxă
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Competențe profesionale

Identificare, analiză, evaluare şi intervenţii specifice pentru reducerea riscurilor
sociale de la nivel comunitar ( materii studiate: Teorii şi metode în asistenţă
socială,Sistemul de asistenţă socială, Psihologie socială aplicată, Metodologia cercetării în
ştiinţe socio-umane, Drept în asistenţa socială, Dezvoltare comunitară, Asistenţa socială a
refugiaţilor, Asistenţa socială a persoanelor vârstnice)

Elaborare, implementare şi evaluare a politicilor și programelor de asistență socială
pentru persoanele şi grupurile vulnerabile ( Politici sociale, Metodologia cercetării în
ştiinţe socio-umane, Informatică, statistică şi analiza datelor, Managementul şi evaluarea
programelor sociale)

Dezvoltarea în cadrul administrației publice a serviciilor şi activităţilor de prevenţie
precum şi a celor de suport acordate beneficiarilor sistemului de asistenţă socială
(Asistenţa socială a familiei şi copilului, Diagnoza şi soluţionare problemelor sociale, Politici
de incluziune socială)

Comunicare și relaționare cu beneficiarii (Comunicare în asistența socială, Consiliere în
asistența socială, Practică de specialitate)

Intervenție, consiliere și terapie individuală şi de grup acordată în mediul familial sau
instituţional (Asistenţă socială şi consiliere în şcoală, Asistența socială a persoanelor
dependente de droguri, Asistența socială persoanelor cu boli cronice şi HIV/SIDA, Asistenţa
socială a persoanelor cu handicap)

Consultanță în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele şi grupurile
sociale excluse sau aflate în risc de excludere socială (Management de caz, Consiliere
în asistenţă socială, Politici sociale)
Competențe generale

Însușirea valorilor, normelor și principiilor statuate de codul etic al profesiei de asistent
social.

Abilitatea de a lucra în echipă multidisciplinară precum și asimilarea tehnicilor de relaționare

Participare la programe de formare continuă precum și însușirea metodelor și tehnicilor
moderne de învățare continuă.
1998 – 2002

Merceolog
Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu”din Craiova

CURSURI DE SPECIALITATE
mai 2010 - Craiova

Manager de proiect
Centrul Zonal pentru Educaţia Adulţilor, Craiova

noiembrie 2008 - Craiova

Formator de Formator
Centrul Regional De Formare Profesională a Adulţilor Dolj şi acreditat de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării

iulie 2008 - Craiova

Mediator social
Fundaţia „Salvaţi copiii” din Alba Iulia şi acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării

2002 – 2003 - Craiova

Curs de consiliere
Centru de consiliere „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril

martie 2004 Curs de comunicare
Institutul Român de Training
aprilie 2004 Curs de Lucrul în echipă
Institutul Român de Training
noiembrie 2004 Curs de Managementul conflictelor
Institutul Român de Training
COMPETENȚE PERSONALE
Limba maternă
LimbI străine cunoscute

Română
ÎNŢELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Limba engleză

B1

B1

B1

B1

B1

Limba italiană

B1

B1

B1

B1

B1

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
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Competenţe de comunicare

- abilităţi de comunicare şi adaptabilitate la medii de lucru multiculturale şi interculturale prin
participarea la proiecte de cercetare, naţionale şi internaţionale:

august 2013 - prezent manager proiectul ”New resources for our community” finanţat de finanțat
de Uniunea Europeană prin ANPCDEFP – Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii,
Grundtvig.

2009-2010 – membru în proiectul „Metode interculturale de dezvoltare comunitară” finanţat de
finanțat de Uniunea Europeană prin ANPCDEFP – Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare
în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii,
Grundtvig.

aprilie 2008 coordonator proiectul „Dăruieşte zâmbet unui copil”, proiect implementat de Studenţii
Facultăţii de Teologie din Craiova – specializarea Asistenţă Socială. Proiectul are ca beneficiari
copiii bolnavi de leucemie internaţi în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova.

10 august – 1 septembrie 2004 şi 20 iulie – 1 septembrie 2005 - am participat la un schimb de
experienţă în Italia, unde am avut ocazia să lucrez cu persoane cu handicap fizic şi psihic.
- abilități de lucru în echipă dobândite în urma activităților de voluntariat:

2002 – 2005 - voluntar în cadrul Asociaţiei “Vasiliada”, Programul Anti-SIDA

2005 - voluntar în cadrul campaniei „1 %”

2002 – 2003 - voluntar în cadrul Asociaţiei “Vasiliada”, Programul ChildNet – Iniţiative de caritate
în judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi

2003 – 2004 - voluntar în cadrul Fundaţiei “Cuvântul care Zideşte”

2002 – 2003 - voluntar în cadrul Fundaţiei “Sinergia”

Competenţe şi aptitudini
organizaționale/manageriale

-

Competenţe şi aptitudini
științifice

manager în proiecte de cercetare
coordonarea activității de practică de specialitate
organizator conferințe

Autor de articole în reviste:
1. Filantropia şi asistenţa socială creştină în contextul actual, articol în curs de publicare în Buletinul
Centrului Pentru Dialog Între Ştiinţe Şi Teologie
2. Reintegrarea socio-profesională a persoanelor care părăsesc sistemul de detenție, articol publicat
în Buletinul Centrului Pentru Dialog Între Ştiinţe Şi Teologie, Anul VIII, nr. 1-2/2011, ISSN: 15844196
3. Vârsta a-III-a = problemă socială?, articol apărut în revista Universitaria, Nr. 1/2008, secţiune
social.
Co-autor:
1. Ghid metodologic privind serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele de vârsta a–III - a,
(coautor) editura Sitech, Craiova, 2007, ISBN 978-973-746-741-6.
2. Suport de curs postuniversitar Teoria şi practica asistenţei sociale
Participări la conferințe/simpozioane:
1. 28 martie 2014 organizator și participant panel ”Profesia de asistent social”, în cadrul Facutății de
Drept și Științe Sociale din Craiova
2. 26 martie 2014 organizator simpozionul ”Criza economică și socială - soluțiile asistenței sociale” ,
în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale din Craiova
3. 11-12 octombrie 2013 Conferinţa anuală a Catedrei de Sociologie şi Asistenţă Socială din
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, am prezentat lucrarea Importanța studiului de caz în
învățare.
4. 15-16 octombrie 2010 Conferinţa anuală a Catedrei de Sociologie şi Asistenţă Socială din
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, am prezentat in colaborare cu Lect. Univ.dr. Emilia- Maria
Sorescu comunicarea cu titlul ”Mai mulţi copii, mai multă dragoste”.
5. 27 mai 2010 – organizator conferinţa „Asistenţa socială în context european”, am prezentat
lucrarea ”Posibilități de finanțare europeană pentru asistența socială a persoanelor vârstnice”
6. 31 martie 2010 organizator seminarul „Deontologia profesională în practica asistenţilor sociali”,
eveniment organizat cu ocazia Zilelor Asistenţei Sociale.
7. 12-13 februarie 2010 Bucureşti conferinţa naţională „România după 20 de ani: schimbări şi
probleme sociale. Calitatea vieţii încotro?”, eveniment organizat de ICCV şi ARS. În cadrul
conferinţei am prezentat lucrarea Schimbarea valorilor privind viaţa de familie.
8. 26-27 martie 2009 organizator şi participant simpozionul „Aspecte legislative şi economice ale
asistenţei sociale în România”
9. 24 mai 2008 organizator şi participant simpozionul ”Teologia în actualitate”, organizat de Facultatea
de Teologie din Craiova. În cadrul simpozionului am prezentat rezultatele cercetării Opţiunile
elevilor privind predarea religiei la liceu.

Competenţe informatice Microsoft Office (Word, Power Point, Excel)
Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare

Categoria B
Prezenţa în diferite comisii şi organisme la nivel local, judeţean şi naţional
2007 – prezent membru Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România
2003 – prezent membru Asociaţia Vasiliada
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