Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

SORESCU Emilia-Maria
Craiova, România
emilia.sorescu@edu.ucv.ro,
emilia.sorescu@asistenti-sociali.ro
emsorescu@gmail.com
http://asistenti-sociali.ro/

Data naşterii 08/09/1975 | Naţionalitatea Română
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

A. EDUCAȚIE / ASISTENȚĂ SOCIALĂ
De la 01/10/2001 până în prezent

Lector universitar doctor
2001-2003 – preparator universitar
2003-2007 – asistent universitar
Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Sociale (2011 - în prezent), Facultatea de Teologie
Ortodoxă(2001-2011), Facultatea de Științe Sociale (2011-2013), Facultatea de Drept și Științe Sociale
(2013-2015)
Al. I. Cuza, nr. 13, Craiova (România), https://www.ucv.ro/
Activități de predare, cursuri și seminarii la disciplinele: Asistenţa socială a familiei şi
copilului, Teoria şi practica consilierii, Asistenţa socială a persoanelor vârstnice, Asistenţa
socială a persoanelor cu dizabilități, Metode si tehnici de intervenție în asistenţa socială,
Sistemul de asistență socială, Teorii în asistență socială, Introducere în asistența socială,
Asistența socială a persoanelor cu boli cronice; Tehnici de comunicare în asistența socială,
Violența în familie, Asistența socială a persoanelor cu boli cronice, Bioetică, Deontologia
profesiei de asistent social, Protecție și securitate socială, Politici de incluziune socială,
Managementul de caz;
Coordonare lucrări de licență;
Activităti de cercetare;
▪ Publicarea rezultatelor cercetărilor sub formă de cărţi, articole, studii, ghiduri de bune practici.
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior

01/10/2000 – 30/09/2004

Cadru didactic asociat
Universitatea „Virgil Madgearu”
Craiova, România
▪ Activități de predare, cursuri și seminarii la disciplinele: Organizaţiile neguvernamentale, Asistenţa
socială în şcoală, Asistenţa socială în serviciile de sănătate, Teoria şi practica asistenţei sociale,
Delicvenţa: teorii, prevenire, factori
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior

De la 15/03/2016 până în prezent

Asistent social independent
Sorescu Emilia-Maria – Cabinet Individual de Asistență Socială,
Bl.Oltenia nr. 1A, bl. T1, sc. 2, ap. 11, 200252, Craiova, Romania
http://www.asistenti-sociali.ro/
▪ Furnizarea de servicii profesionale de asistență socială și supervizare servicii sociale.
Tipul sau sectorul de activitate Asistență socială – profesiei liberală
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De la 01/01/2016 până în prezent

Asistent social - colaborator al Instituției Avocatul Poporului
Instituția Avocatul Poporului
Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenţie, în baza Protocolului nr. 2/11.02.2015,
încheiat între instituția Avocatul Poporului și Colegiul Național al Asistenților Sociali din România.
Str. Eugeniu Carada nr. 3, Sector 3, cod 30011, București (România), https://avp.ro/
Membru în echipa de vizită desemnată de instituția Avocatul Poporului pentru a vizita locurile de
detenție (penitenciarele, inclusiv penitenciarele spital, centrele educative, centrele de detenţie, centrele
de reţinere şi arestare preventivă, serviciile de tip rezidenţial pentru minorii care au săvârşit fapte
penale şi nu răspund penal, centrele rezidențiale pentru copii, spitalele de psihiatrie şi pentru măsuri
de siguranţă, spitalele de psihiatrie, orice alt loc în conformitate cu prevederile legale, care face parte
din sistemul de sănătate sau sistemul de asistenţă socială) din cele 9 județe aflate în aria de
competență a Centrului Zonal Craiova.
Consultarea și verificarea modului în care sunt întocmite de asistenții sociali documentele relevante cu
privire la evaluarea nevoilor beneficiarilor, planificarea intervenției, monitorizarea implementării
planurilor de intervenție și evaluarea finală.
Observarea și evaluarea condițiilor de cazare și tratamentului aplicat beneficiarilor.
Verificarea modului în care beneficiarii relaționează cu personalul.
Redactarea unor rapoarte de specialitate, cu privire la vizitele efectuate, care să cuprindă
aspectele relevante constatate, verificate și evaluate, precum și recomandări cu privire la
îmbunătățirea serviciilor respective, a tratamentului beneficiarilor și propuneri referitoare la
modificarea legislației specifice, atunci când a fost cazul.
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior

2002-2008

Trainer (formator) voluntar
Asociația Vasiliada, https://www.asociatiavasiliada.ro/
Fundația Cuvantul care zidește, http://fundatiacuvantulcarezideste.blogspot.com/
Str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, Craiova (România)
▪ Elaborarea si susținerea de cursuri de formare pentru preotesele din mediul rural și personalul
Centrului de Consiliere Sfinții Arh. Mihail si Gavriil, consultanță elaborare proiecte de asistență socială
Tipul sau sectorul de activitate Organizații neguvernamentale, educația adulților

01/09/1999 - 31/08/2002

Profesor titular
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Bibescu” nr. 36
Strada Dr. Nicolae Ionescu-Siseşti nr.3, Craiova (România),
https://scgheorghebibescu.wordpress.com
Predarea disciplinei Religie la clasele I-VIII
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ preuniversitar

01/09/1995 - 31/08/1999

Învăţătoare
Căminul – Şcoală pentru deficienţi neuromotori nr.8 din Craiova (actuala Şcoală Specială
„Sfântul Mina”);
Str. George Enescu, nr. 7, Craiova (România), http://scoalasfmina.ro/
▪ Activități de predare, evaluare și educație, clasele I-IV
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ primar, educație specială

© Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 11

Curriculum Vitae

B. PROIECTE NAȚIONALE ȘI EUROPENE
28/01/2021 – 31/03/2021

Trainer (formator)
Fundația Terre des Hommes Elveția
Proiectul „ Focus on my needs - Working together for children in criminal proceedings”, cod
878556, finanțat de Comisia E uropeană prin The Rights, Equality, Citizenship
Programme 2014 -2020 of the European Union (80%) , coordonat de Terre des
hommes Regional Office in Hungary, perioada: ianuarie 2020 -decembrie 2021
Str. Franzelarilor, nr. 6, Sector 2, București (România), https://tdh.ro/
▪ Elaborare conținutului materialelor de curs, adaptarea programului de instruire conform nevoilor locale
ale României, livrarea de sesiuni de instruire online.
Tipul sau sectorul de activitate Educația adulților, asistență socială

21/05/2020 – 21/11/2020

Responsabil servicii de sprijin pentru persoanele vârstnice, regiunea Sud-Vest
Oltenia P1, Cod COR: „242104 Responsabil proces”
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC Baia Mare
Proiectul POCU/818/4/4/ reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin
furnizarea unor servicii sociale / medicale / socio-profesional / de formare profesională adecvate
nevoilor specifice, Titlu proiect: „Sprijin pentru persoanele vunerabile in contextul epidemiei COVID19”, cod proiect: 137872, implementat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC Baia Mare, perioada:
21.05.2020 – 21.02.2021
Str. Lascăr Pană, nr. 3, Baia Mare, Maramureș (România), https://www.assoc.ro/
▪ Identificarea nevoilor persoanelor vârstncie și cu dizabilități din regiunea Sud-Vest Oltenia; Asigurarea
de sprijin, consultanță asistenșilor sociali în evaluarea nevoilor persoanelor vârstncie și cu dizabilități;
Oferirea de sprijin pentru identificarea asistentilor sociali din regiune în vederea înscrierii în grupul
țintă; planificarea, coordonarea, urmărirea și verificarea activității asistenților sociali și modului de
soluționare a cazurilor; Asigurarea unei comunicări eficiente în cadrul echipei coordonate.
Tipul sau sectorul de activitate Asistență socială, proiecte europene

29/06/2018 – 04/06/2020

Expert informare și consiliere – psiholog
ACCES Oltenia
Proiectul POCU /140/4/2/115018, „Măsuri integrate în zona marginalizată Amarăștii de Jos”,
implementat de ACCES Oltenia, perioada: 2018-2020
Str. Sărarilor, nr. 31, Craiova (România), http://accesoltenia.ro/
Furnizarea serviciului de informare şi consiliere profesională pentru grupul ţintă şi follow-up,
aplicarea și interpretarea instrumentelor de evaluare psihologică beneficiarilor din grupul țintă
și discutarea profilelor psihologice cu beneficiarii proiectului.
Tipul sau sectorul de activitate Consiliere vocațională, proiecte europene

01/01/2020 - 31/12/2020

Expert asistență socială, coach, mentor
Fundația Terre des Hommes Elveția
Proiectul „Regional Resource Center for Child Protection in South-East Europe”, finanțat de Austrian
Development Cooperation Fund si Fundatia Oak. Partener Terre des hommes Elvetia Foundation
(Tdh), perioada de implementare: 2018-2021
Str. Franzelarilor, nr. 6, Sector 2, București (România), https://tdh.ro/
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▪ Organizarea și desfășurarea de activități de coaching și mentorat cu asistenți social care lucrează în
domeniul protecției copilului, participarea la întâlnirile echipei de persoane resursă, oferirea de
consultanță pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare a practicilor de coaching și mentorat de tip
Peer to Peer in acest domeniu.
Tipul sau sectorul de activitate Coaching, mentorat, asistență socială, protecția drepturilor copilului
11/04/2019 – 31/12/2019

Cercetător
Universitatea din Craiova
Proiectul Erasmus + „Adaptive Personalized System For Creating Expression Tools in Social
Inclusion of Learners with Verbal Communication Disabilities”, Project Number: 592177-Epp-1-20171-Bg-Eppka3-Ipi-Soc-In, perioada de implementare: 2017-2019
Al. I. Cuza, nr. 13, Craiova (România), https://www.ucv.ro/
▪ Realizarea analizei de nevoi a grupurilor țintă (elaborarea metodologiei și instrumentelor cercetării,
prelucrarea datelor obținute, redactarea raportului de cercetare)
▪ Selectarea grupului țintă de studenți ai proiectului și coordonarea activităților acestora.
▪ Participare la întâlnirile de lucru și conferințele organizate în cadrul proiectului.
▪ Redactarea și publicarea de articole științifice.
▪ Comunicarea rezultatelor cercetării și popularizarea rezultatelor proiectului la conferințe științifice
internaționale.
Tipul sau sectorul de activitate Cercetare, învățământ superior, educație specială

18/02/2019 – 30/06/2019

Trainer (formator)
Universitatea din Craiova
Proiectul „Combined Efforts in Support to Disadvantaged People on the Labour Market in the
CrossBorder Area”, project code 16.4.2.056/e-MS code ROBG-163, INTERREG V-A RomaniaBulgaria Programme, Priority Axis 4: A skilled and inclusive region, Aplicant principal: “Roma – Berk”
Association, Bulgaria, perioada de implementare: 2019
Al. I. Cuza, nr. 13, Craiova (România), https://www.ucv.ro/
▪ Pregătirea și susținerea cursurilor pentru persoanele din grupul țintă (persoane cu dizabilități și
persoane de etnie romă), menite să conducă la creșterea șanselor acestora de a se auto-finanța sau
a se angaja. Cursurile au avut conținuturi legate de antreprenoriat social, politicile sociale existente, au
accentuat latura evoluției istorice a problemelor lor sociale, propunând soluții practice și au inclus
elemente de dezvoltare personală și managment al conflictelor.
Tipul sau sectorul de activitate Educația adulților

01/06/2019 – 01/06/2019

Expert în asistență socială, cercetător
Colegiul Național al Asistenților Sociali din România
Proiectul "Întărirea forței de muncă din serviciile sociale din România" finanțat de UNICEF
Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393, București (România),
https://www.cnasr.ro/
Oferirea de feedback asupra documentelor finale ale proiectului: „Treptele de competență ale
asistentului social” (elaborat in mai, 2019) și „Ghidul de bună practica” (elaborat in martie, 2019),
aprobate de Consiliul CNASR sub forma Codului de bună practică lal asistentului social.
▪ Moderarea unui seminar regional cu asistenți sociali din regiunea SV Oltenia in vederea dezbaterii
celor două materiale.
Tipul sau sectorul de activitate Asistență socială, educația adulților
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18/09/2018 – 30/11/2018

Expert în asistență socială, cercetător
Colegiul Național al Asistenților Sociali din România
Proiectul "Întărirea forței de muncă din serviciile sociale din România" finanțat de UNICEF
Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393, București (România),
https://www.cnasr.ro/
▪ Realizarea unui focus grup cu absolventi de asistenta socială (selectare participanți, interviu de grup),
redactarea raportului.
Tipul sau sectorul de activitate Asistență socială, cercetare

01/06/2018 – 31/07/2018

Expert 2 mentorat / coaching
Universitatea din Craiova
Profesori buni pentru copii fericți”, Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 20142020, ID PROIECT: POCU/73/6/6/105374
Al. I. Cuza, nr. 13, Craiova (România), https://www.ucv.ro/
▪ Activitati destinate atragerii si mentinerii in scolile tinta a resurselor umane calificate, competente si
motivate - Desfășurarea de activități de mentorat/coaching cu 8 cadre didactice din grupul țintă;
organizarea de activități de schimb de bune practici în domeniul strategiilor de prevenire a
abandonului școlar în rândul copiilor cu probleme sociale sau de sănătate; îndrumarea profesorilor din
grupul țintă de care a fost responsabil în vederea identificării unui traseu profesional optim și în
vederea creșterii performantelor didactice si profesionale.de bune practici.
Tipul sau sectorul de activitate Educația adulților, coaching, mentorat

29/09/2017 – 29/06/2018

Short Term Consultant, expert protecția copilului, cercetător
World Bank Group
Proiectul SIPOCA: ”Elaborarea planului de dezinstituționalizare a copiilor din instituții și
asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate”, cod SIPOCA 2/MySMIS 119193,
finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa
2014-2020, perioada de implementare a proiectului: 30.03.2016 – 31.12.2018, implementat
de Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului si Adopție
Clădirea UTI, etajul 6, Strada Vasile Lascăr nr.31 / Sector 2
http://www.worldbank.org/ro/country/romania
Activități de colectare a datelor pentru pregătirea planurilor de închidere prin verificarea
calității informațiilor înregistrate în instrumentele de evaluare, evaluarea resurselor care ar
putea fi utilizate pentru a compensa închiderea centrelor rezidențiale pentru copii, evaluarea
eficienței serviciilor bazate pe comunitate, serviciile care ar trebui să existe pentru a reduce
incidența separării copiilor de familii, în special în comunitățile sursă.
Redactare studii de caz pe baza datelor culese din cercetarea de teren.
Tipul sau sectorul de activitate Cercetare, asistență socială, protecția drepturilor copilului

19/07/2017 – 30/03/2018

Expert asistență socială, consultant, trainer
Fundația Terre des Hommes Elveția
Proiectul „Regional Resource Center for Child Protection in South-East Europe” (ref. no
JUST/2013/DAP/AG/5754), DG Justice – Daphne, Aplicant Terre des hommes Foundation
"Lausanne" in Hungary, perioada implementării: 2015-2018
Str. Franzelarilor, nr. 6, Sector 2, București (România), https://tdh.ro/
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▪ Identificarea temei de formare, elaborarea următoarelor materiale: suport de curs, design de curs,
ghidul formatorului, prezentări Power Point, hand-outs, documente pentru creditare și susținerea
cursului „Îmbunătățirea competenței profesionale de comunicare relaționare a asistentului social cu
beneficiarii și alți actori sociali implicați”.
Elaborarea documentului ghid pentru personalul DGASPC pentru evaluarea nevoilor de formare ale
personalului SPAS; Participare la intalnirea organizata la sediul Tdh pentru finalizarea documentului
comun de pozitie; Evalurea structurii, functionarii, resurselor si nevoilor echipelor multidisciplinare
identificate in Dolj, Gorj, Olt interviuri cu reprezentanti de la DGASPC, DSP, ISJ); Dezvoltarea unui
manual pentru imbunatatirea functionarii echipelor multidisciplinare („Ghidul pentru personalul
DGASPC pentru evaluarea nevoilor de formare ale personalului SPAS”,„Manualul pentru
îmbunătățirea funcționării echipelor multidisciplinare”; Moderarea unei intalniri cu primarii comunitatilor
incluse in cartografiere, realizarea unei prezentări despre rezultatele cercetării.
Tipul sau sectorul de activitate Educația adulților, asistență socială, protecția drepturilor copilului
13/04/2016 - 20/09/2016

Expert asistență socială, trainer
Fundația Terre des Hommes Elveția
„PRAEVENIR - Parteneriat pentru Reducerea Abuzului, Exploatării, Violenței Împotriva Copiilor pentru
Non-Discriminare și Incluziune”, Codul: 1118001, Finanțator: Canton Vaud și Ville de Lausanne,
Perioadă de implementare: 2016-2018
Str. Franzelarilor, nr. 6, Sector 2, București (România), https://tdh.ro/
▪ Elaborarea următoarelor materiale: suport de curs, design de curs, ghidul formatorului, prezentări
Power Point, hand-outs, documente pentru creditare și susținerea cursurilor de formare profesională
continua Metode și tehnici utilizate de asistenții sociali în prevenirea separării copilului de familia sa și
Rolul consiliilor comunitare consultative în prevenirea separării copilului de familia sa.
Tipul sau sectorul de activitate Educația adulților, asistență socială, protecția drepturilor copilului

02/10/2015 – 18/10/2015

Expert în asistență socială, trainer
Colegiul Național al Asistenților Sociali din România
START- O viață de calitate în siguranță!’ POSDRU /170/6.3/ S/146738 – proiect finalizat în anul 2015
(beneficiar: Departamentul Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați - Ministerul Muncii și Justiției
Sociale)
Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393, București (România),
https://www.cnasr.ro/
▪ Susținerea de seminarii de promovare a principiului egalității de șanse și de gen, a combaterii violenței
domestice și traficului de persoane, având ca grup țintă specialiști din instituții publice cu atribuții in
prevenirea si combaterea violentei domestice (funcționari publici, asistenti sociali, cadre didactice etc).
Tipul sau sectorul de activitate Asistență socială, educația adulților

01/08/2013 – 31/07/2015

Cercetător, trainer
Universitatea din Craiova
Proiectul „New resources for our community” finanțat de Programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții ,
GRUNDTVIG, ANPCDEFP, ID: GRU-13-C-LP-418-DJ- RO, Universitatea din Craiova, Facultatea de
Drept si Stiinte Sociale, director de proiect Cristina Ileana Vădăstreanu
Al. I. Cuza, nr. 13, Craiova (România), https://www.ucv.ro/
▪ Realizarea unei cercetări cu privire la incluziunea socială a persoanele cu dizabilități, furnizare cursuri
de formare pentru grupul țintă format din adulți tineri cu dizabilități.
Tipul sau sectorul de activitate Cercetare, educația adulților
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01/09/2013 – 31/07/2015

Coordonatorul echipei de cercetare, trainer
Universitatea din Craiova
Proiectul „Let’s remove the moste devastating threat, psihological violence, out of our society” finanțat
de Uniunea Europeană în cadrul programului Invatare pe Tot Parcursul Vietii Comenius Regio, ID 13PR-31-DJ-RO-TR (Casa Corpului Didactic Dolj, director Vasile Ștefan)
Al. I. Cuza, nr. 13, Craiova (România), https://www.ucv.ro/
▪ Coordonarea echipei de cercetare, elaborarea metodologiei și a instrumentelorcercetării, culegerea și
prelucrarea datelor, redactarea raportului de cercetare, publicarea rezultatelor cercetării, elaborarea
unui ghid de bune practici, furnizarea de seminarii pe tema violenței psihologice în școli la grupuri de
elevi, studenți, părinți și cadre didactice, în România și în Turcia, conform activităților prevăzute în
proiect.
Tipul sau sectorul de activitate Cercetare, învățământ preuniversitar și superior, educația adulților.

2014-2015

Trainer
Fundația Terre des Hommes Elveția
ICARUS: Improving Coordination and Accountability towards Romanian Unaccompanied minors’
Safety, Ref. no. HOME/2012/ISEC/AG/THB/4000003898, Co-funded by the Prevention of and Fight
against Crime Programme of the European Union. Parteneri: National Society for the Prevention of
Cruelty to Children [UK]; Terre des hommes Budapest [HU]; Agentia Nationala impotriva Traficului de
Persoane (ANITP) [RO
Str. Franzelarilor, nr. 6, Sector 2, București (România), https://tdh.ro/
▪ Elaborarea de materiale de formare și susținerea de training-uri pentru notari publici, polițisti și
specialisti în protecția copilului, cu scopul îmbunătățirii abilităților de prevenire a traficului de persoane,
în special de copii, promovarea unor noi modele de colaborare interorganizationale și îmbunătățirea
procedurilor de ieșire din țară a minorilor neînsoțiti de părinți.
▪ Contribuirea la îmbunătățirea bazei de cunoastere privind traficul de persoane și participarea la
workshop-uri internaționale.
Tipul sau sectorul de activitate Educația adulților, protecția drepturilor copilului.

01/01/2011 – 31/03/2013

Expert
Colegiul Național al Asistenților Sociali din România
Proiectul „Ocupații de calitate în servicii sociale" POSDRU/79/1.4/S/55718
Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393, București (România),
https://www.cnasr.ro/
▪ Elaborare standarde ocupaţionale pentru ocupaţiile: asistent de cercetare si cercetător în asistenţă
socială.
Tipul sau sectorul de activitate Asistență socială, educația adulților

01/07/2011 – 31/12/2011

Expert pe termen scurt, trainer
Colegiul Național al Asistenților Sociali din România
Proiectul „Educaţie, calificare şi facilitarea tranziţiei spre un loc de muncă pentru elevi şi tineri cu risc
sau în situaţie de abandon şcolar” POSDRU/8/2.2/S/4/ ID 3024 (beneficiar: Ministerul Educatiei
Cercetarii Tineretului si Sportului)
Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393, București (România),
https://www.cnasr.ro/
▪ Participare la elaborarea Metodologiilor A doua şansă şi Şcoala după şcoală, elaborare ghid
metodologic Școala după școală, aprobate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, susţinere
cursuri de formare pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar.
Tipul sau sectorul de activitate Asistență socială, educația adulților, învățământ preuniversitar
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01/10/2009 – 30/06/2011

Cercetător, trainer (formator)
Universitatea din Craiova
Proiectul GRUNDTVIG “Metode interculturale de dezvoltare comunitara” Project no: 09-GRU-2009-1RO1-GRU06-02993-1, 2009-2011
Al. I. Cuza, nr. 13, Craiova (România), https://www.ucv.ro/
Analiza și definitivarea planului de lucru al proiectului, cu termene clare de realizare a activităților,
precum și a rezultatelor așteptate pe parcursul implementării; Elaborarea instrumentului de cercetare
a nevoilor de formare și informare ale preoților din mediul rural; Realizarea cercetării sociologice
privind necesităţile de formare şi informare ale preoţilor din mediul rural (analiza și interpretarea
datelor obținute, redactarea raportului de cercetare); Elaborarea materialelor de curs și susținerea
cursurilor de formare pentru cei 16 preoți din România participanti la proiect; Elaborarea ghidului de
bune practici tiparit in cadrul proiectuluiActivităti de cercetare; Publicarea rezultatelor cercetărilor sub formă
de cărţi, articole, studii, ghiduri de bune practici.

Tipul sau sectorul de activitate Cercetare, educația adulților

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
01/11/2001 - 25/07/2006

Doctor în Sociologie

Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi

Universitatea din Bucuresti
Bucuresti (România)
▪ Titlul tezei de doctorat: Calitatea vieții persoanelor vârstnice. Servicii de asistență socială pentru
bătrâni în județul Dolj
01/10/2005 - 01/09/2008

Licențiat în Psihologie
Universitatea „Spiru Haret”din București (Facultatea de Sociologie-Psihologie,
Specializarea Psihologie)
București (România)

01/10/2005 - 01/09/2008

Licențiat în Teologie și Asistență Socială
Universitatea din Craiova (Facultatea de Teologie, dublă specializare Teologie-Asistenţă
Socială)
Craiova (România)

01/09/1990 – 31/07/1995

Învățător
Școala Normală „Ștefan Velovan” (profilul Învățători)
Craiova (România)
▪ Diplomă obținută: diploma de bacalaureat

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Limba română

Alte limbi străine cunoscute

Engleză
Specificaţi limba străină

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

B2

B2

B2

B2

B2

A2

A2

A2

A2

A2

Discurs oral

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
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Curriculum Vitae

Competenţe de comunicare

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin cursuri formale și nonformale, practică și experienţă
de peste 25 de ani în învățământ și educația adulților.
▪ participări la peste 50 de Simpozioane și Conferințe în țară și străinătate
▪ participări la emisiuni radio și TV pentru promovarea profesiei de asistent social și analiza
problemelor sociale.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ bune competenţe de organizare și manageriale dovedite în calitatea de președinte al Sucursalei
Teritoriale Dolj a Colegiului Național al Asistenților Sociali (2010-2017), precum și în calitate de
responsabil regional într-un proiect din timpul pandemiei COVID-19, în care am recrutat și coordonat
peste 150 de asistenti sociali.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

▪ o cunoaştere exhaustivă a sistemului de asistență socială la nivel național, prilejuită de paleta
foarte largă de discipline predate la nivel academic, cât și de experiența directă în multiple arii ale
practicii asistenței sociale;
▪ foarte bune competențe în evaluarea calității serviciilor sociale, în prezent fiind colaborator al
Instituției Avocatul poporului, Mecanismul prevenirii torturii la locul de detenție;
▪ foarte bune competențe profesionale de asistență socială, exersate în activitatea desfășurată în
diverse proiecte naționale și europene, precum în practica independentă a profesiei;
▪ foarte bune competențe de predare și elaborare de curricula de formare, exersate în peste 25 de
ani de experiență în sistemul de învățământ, precum și în educația adulților, cu diverse categorii
profesionale: asistenți sociali, asistenți medicali – comunitari, notari publici, polițiști, cadre didactice,
judecători, preoți (peste 30 de cursuri de formare profesională continuă elaborate și acreditate).
▪ bune competențe in organizarea si moderarea de evenimente – conferinte nationale si
internationale, seminarii si grupuri de lucru, experiență în domeniul dinamicii de grup.

Competenţe digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

▪ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Acces),
▪ SPSS Data Editor (Statistical Package for Social Sciences),
▪ CorelDraw.
Competenţe editoriale

Stagii de perfecționare
Erasmus+
(Mobilități internaționale)

▪ Membru
în
Consiliul
editorial
al
Sociology
and
Social
Work
Review,
https://globalresearchpublishing.com/sswr/editorial-board/ (din 2017)
▪ Membru în Consiliul editorial al Revistei Universitare de Sociologie, ISSN 2537 - 5024 ISSN-L 1841
- 6578
▪ Peer-Reviewer la Revista Universitară de Sociologie, http://www.sociologiecraiova.ro/revista/ (2020)
▪ Peer-Reviewer la Revista de Asistență Socială, http://www.swreview.ro/index.pl/home_ro (2010,
2016 și 2017)
▪ Peer-Reviewer la Social Change Review, http://socialchangereview.ro/index.php/SCR/index (2011)

▪ Mobilitate Erasmus la Universita deglli Studi L’Aquila, L’Aquila, Italia, (15 – 22 iunie2019)
▪ Mobilitate Erasmus la Aristotle University of Thessaloniki, Tesalonic, Grecia (mai 2018)
▪ Mobilitate Erasmus la Aristotle University of Thessaloniki, Tesalonic, Grecia (13 – 17 iunie 2017)
▪ Mobilitate Erasmus la Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Institut, Talinn, Estonia (2011)
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Curriculum Vitae

Scrieţi numele şi prenumele

Alte competenţe /
Cursuri de calificare și
perfecționare

▪ Aprilie 2020: People help people, Peer to Peer project (Training of Trainers), Fundația Terre des
Hommes Elveția și (certificat de participare)
▪ Februarie 2017 – Martie 2020: Formare complementară în psihoterapie de cuplu și familie,
Psiholog în specialitatea psihoterapie (cod COR 263402), Asociația Multiculturală de Psihologie și
Psihoterapie, Episcop Hám János 9 Satu Mare (certificat seria CA, nr. 6 / 15.03.2020)
▪ Mai 2018: , Circle of Security 3 Day Core Sesnsitivities Seminar, Circle of Security International,
35 W Main, Suite 313, Spokane, Washington 99201, USA (certificat de participare)
▪ Martie 2017: Registred Circle of Security Parenting Facilitator (Facilitator acreditat de educație
parentala Circle of Security ), Circle of Security International, 35 W Main, Suite 313, Spokane,
Washington 99201, USA (certificat de participare)
▪ Noiembrie 2015 – Ianuarie 2016: „Building skills for leadership and consultancy” (Training of
Trainers), University of Strathclyde, CELCIS - Center for excellence for looked after children in
Scotland, and Child Protection Hub for South East Europe, Locul desfășurării: Budapesta
(Ungaria) (certificat de absolvire)
▪ Iulie 2012: Calificare în ocupația de evaluator de competențe, cod COR 242405, Autoritatea
Națională pentru Calificări, Proiectul IMI PQ NET Romania, Certificat de calificare: Evaluator de
competențe
Martie 2012: Program de formare în Elaborarea standardelor ocupaţionale, Colegiul
Național al Asistenților Sociali, proiectul implementat de CNASR in parteneriat cu MMFPS
"Ocupaţii de calitate în servicii sociale" POSDRU/79/1.4./S/55718. (Certificat de participare)
▪ Octombrie – Noiembrie 2007: Calificare în ocupaţia de fomator, cod COR 241205, Grupul Şcolar
„Spiru Haret”, Craiova (Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei şi
Cercetării), Certificat de absolvire seria D nr. 0080602.

Permis de conducere

Categoria B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Sinteza publicațiilor științifice
(detalii in
Anexa – Lista de lucrări științifice)

Recunoasterea prestigiului
profesional

Afilieri


Cărți publicate: 8 (din care, autor unic: 3, coordonator: 3 coautor: 2)

Capitole în cărți: 10

Articole în reviste de specialitate (BDI) – 4

Articole în volume publicate la edituri naționale și internaționale: 14

Comunicări la manifestări științifice naționale și internaționale: 50

Granturi și proiecte de cercetare, alte proiecte europene: 19
▪ 2019, Diplomă de excelență pentru promovarea profesiei liberale de asistență socială, Gala
Națională a Excelenței în Asistență Socială, Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială,
organizată de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România
▪ 2017, Premiul personalitatea anului 2016 în promovarea educaţiei şi formării în asistenţa socială,
Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, organizată de Colegiul Național al Asistenților
Sociali din România
▪ 2016, Diplomă de excelență pentru promovarea educaţiei şi formării în asistenţa socială, Gala
Națională a Excelenței în Asistență Socială, organizată de Colegiul Național al Asistenților Sociali din
România
▪ 2015, Diplomă de excelenţă pentru promovarea profesiei liberale de asistent social, Gala Națională
a Excelenței în Asistență Socială, organizată de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România
▪ 2010-2017 – Președinte al Structurii teritoriale Dolj a Colegiului Național al Asistenților Sociali din
România (https://cnasr.ro/ )
▪ 2018 – în prezent – Membru în Comisia de avizare a programelor de formare profesională continua
a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România (https://cnasr.ro/ )
▪ 2017 – în prezent - Membru in consiliul editorial al Sociology and Social Work Review
▪ Membru în Consiliul editorial al Revistei Universitare de Sociologie,
▪ 2013 – în prezent – Vicepreședinte al Asociației Mentor în munca socială,
https://www.socialworkers.ro/mentor/
▪ 2012 – în prezent – Membru al Asociației Vasiliada, https://www.asociatiavasiliada.ro/
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Curriculum Vitae
Certificări

Scrieţi numele şi prenumele

▪ Aviz de exercitare a profesiei și atestat de liberă practică în profesia de de asistent social, nr.
0194/194
▪ Atestat de liberă practică, psiholog sub supervizare, nr. 3108/18.09.2020, cod personal: 25110,
Psihoterapia familiei
▪ Certificat de calificare: formator
▪ Certificat de calificare: evaluator de competențe
▪ Certificat de calificare: lucrător prin arte combinate.
▪ Certificat de calificare: facilitator acreditat de educație parentală, Circle of Security

ANEXE
detalii in
Anexa – Lista de lucrări științifice

22/02/2021
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