
 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Ilarion MÂ Ă Ț

Loc. Hârja, com. Oituz, nr. 82, Bacău (România) 

0745871959    

mata_ilarion@yahoo.com 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

01/10/2016–Prezent Asist. stud. drd.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Ia i - Facultatea de Filosofie i tiin e Social-Politice, ș ș Ș ț
Ia i (România) ș

Discipline: Asisten a socială a persoanelor vârstnicț e - seminar

Religie i asisten ă socială - seminarș ț

04/2015–Prezent Inspector eparhial la Sectorul social-filantropic
Arhiepiscopia Romanului i Bacăului, Roman (România) ș

15/05/2014–Prezent Asistent social
Asocia ia „Sf. Voievod tefan cel Mare - Hârja”, Loc. Hârja, com. Oituz, jud. Bacău ț Ș
(România) 

01/06/2012–Prezent Pre edinteș
Asocia ia „Sf. Voievod tefan cel Mare - Hârja”, Loc. Hârja, com. Oituz, jud. Bacău ț Ș
(România) 

01/10/2009–Prezent Paroh al Parohiei „Sf. Gheorghe Hârja”
Arhiepiscopia Romanului i Bacăului, Bacău (România) ș

01/10/2007–Prezent Director
Centrul social - medical pentru persoane vârstnice - Parohia „Sf. Gheorghe” Hârja, Loc. 
Hârja, com. Oituz, jud. Bacău (România) 

- Acordarea de servicii sociale diverselor categorii de beneficiari, în special persoanelor vârstnice din 
centrul reziden ial i de la domiciliu;ț ș

- Management/implementarea proiectelor;

- Educa ieț

10/10/2017–13/12/2017 Servicii de convocare i mobilizare a cetă enilorș ț
IDEL INNOVATION, Bucure ti (România) ș

Prestarea serviciile de convocare i mobilizare a cetă enilor din zona ZUM a Mun. One ti, pentru a ș ț ș
participa la Focus Grupurile i Întâlnirile Publice din cadrul proiectului „ș Elaborarea Strategiei de 
dezvoltare locală a Municipiului One ti plasată sub responsabilitatea comunita iiș ț ”

01/08/2015–31/12/2015 Referent eviden a persoanelorț
Asocia ia „Sf. Voievod tefan cel Mare - Hârja”, Bacău (România) ț Ș

În cadrul proiectului european cu fonduri nerambursabile „Sprijinirea studen ilor în tranzi ia spre via ă ț ț ț
activă prin stagii de practică specializate, orientare în carieră i consiliere profesională „Sprijin pentru ș
viitor!!” POSDRU/189/2.1/G/156336
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01/07/2015–31/12/2015 Referent eviden a persoanelorț
Funda ia „Episcop Melchisedec” Filiala Bacău, Bacău (România) ț

În cadrul proiectului european cu fonduri nerambursabile „Cre terea angajabilită ii personale a ș ț
studen ilor prin stagii de practicăț  performante, consiliere profesională i orientare în carierăș  „O ansa ș
în plus!” – POSDRU/189/2.l/G/156348

01/09/2006–15/06/2007 Profesor titular - Catedra Religie
coala Letea Veche, com. Letea Veche, com. Letea Veche, jud. Bacău (România) Ș

- Educa ie religioasă i morală a elevilorț ș

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

04/09/2017–Prezent Manager servicii sociale - curs de formare în limba engleză
Erasmus + - Academia Concordia, Sofia - Bulgaria i Bucure ti - România ș ș

Competen e generale i profesionale:ț ș

▪ Leadership;

▪ Managementul timpului;

▪ Stilurile de conducere;

▪ Organizarea institu ională;ț

▪ Managementul deciziei;

▪ Managementul proiectului;

▪ Managementul resurselor umane organiza ionale.;ț

▪ Managementul financiar i economia socială.ș

01/10/2015–Prezent coala Doctorală în SociologieȘ
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Ia i, Ia i (România) ș ș

Tema lucrării: „Perspectiva sociologică asupra consilierii spirituale a persoanelor vârstnice din centrele
reziden ialeț ”

07/2017–07/2017 Certificat Manager proiect
Bright Coaching Company SRL, Bucure ti (România) ș

08/2017–08/2017 Certificat formator
Bright Coaching SRL, Bucure ti (România) ș

15/05/2014–15/06/2016 Diplomă de licen ăț
Universitatea Bucure ti, Facultatea de Sociologie i Asisten ă Socială, Bucure ti (România)ș ș ț ș

Lucrare: Consiliere spirituală în asisten a socială a persoanelor vârstnice institu ionalizateț ț

11/2015–11/2015 Diplomă - Manager întreprindere socială
Funda ia Dezvoltarea Popoarelor, Bucure ti (România) ț ș

Proiect cofinan at POSDRUț

01/10/2010–15/06/2012 Diplomă de master
Universitatea „Babe  Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie i Asisten ă socială, ș ș ț
Cluj-Napoca (România) 

- Master în Gerontologie Socială
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- Lucrare de diserta ie: „Rolul terapiei spirituale în via a persoanelor vârstnice”ț ț

08/10/2012–12/10/2012 Diplomă
Proiect Forte - Formare trainică pentru parteneriat social

- Incluziune socială

01/10/2006–15/06/2008 Diplomă de master
Universitatea Lucian Blaga, Facultatea de Teologie Ortodoxă Sibiu, Sibiu (România) 

Masterat în Teologie – Istoria şi Filozofia religiilor

Lucrare - Mistica spa iilor teocosmice budist i cre tin: medita ia budistă i vederea luminii ț ș ș ț ș
dumnezeie tiș

01/10/2002–03/07/2006 Diplomă de licen ăț
Universitatea Lucian Blaga, Facultatea de Teologie Ortodoxă Sibiu, Sibiu (România) 

- Spiritualitate Ortodoxă

Lucrare: Teologia luminii i a întunericului în viziunea părin ilor misticiș ț

15/09/1997–15/06/2002 Diplomă de Bacalaureat
Seminarul Teologic Liceal „Sf. Gheorghe” Roman, Roman (România) 

- Atestat în Teologie

15/09/1989–15/06/1997 Diplomă absolvire 8 clase
coala cu clasele I-VIII George Bacovia, Bacău, Bacău (România) Ș

Certificat de participare
Managementul Echipei

- În cadrul proiectului „Împreună pentru servicii sociale mai bune”

Certificat de participare
Management opera ionalț

- În cadrul proiectului „Împreună pentru servicii sociale mai bune”

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C1 C1 C1 B2 C1

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare - Abilită i de comunicareț

- Abilită i de rela ionareț ț

- Abilită i de mediere a conflictuluiț

- Ascultare activă

- Abilită i empaticeț
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- Adaptare u oară la diferite mediiș

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- Abilită i de planificareț

- Abilită i de organizare a timpului de lucruț

- Abilită i de managementț

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

- Operare – windows xp - Word, Excel, Power Point, Internet, Corell

Alte competenţe - Sociabilitate

- Flexibilitate

- Creativitate

- Rela ionareț

Permis de conducere B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Voluntariat / Parteneriate /
Evenimente i proiecteș

2003

Iulie 2003 – participant întâlnirea interna ională a tinerilor cre tini Fran aț ș ț

Octombrie 2003 – delegat la conferin a interculturală i inter religioasă din cadrul Parteneriatului ț ș
Facultă ilor de Teologie Graz – Sibiu ce a avut loc la Graz, Austriaț

2004

Aprilie 2004 – delegat la conferin a interculturală i inter religioasă din cadrul Parteneriatului ț ș
Facultă ilor de Teologie Graz – Sibiu ce a avut loc la Graz, Austriaț

Noiembrie 2004 – delegat la conferin a interculturală i inter religioasă din cadrul Parteneriatului ț ș
Facultă ilor de Teologie Graz – Sibiu ce a avut loc la Graz, Austriaț

2005

Mai 2005 – delegat la conferin a interculturală i inter religioasă din cadrul Parteneriatului Facultă ilor ț ș ț
de Teologie Graz – Sibiu ce a avut loc la Graz, Austria

Parteneriatului Facultăţilor de Teologie Berna – Sibiu, ce a avut loc la Sibiu

2006

Februarie 2006 - delegat la conferinţa interculturală şi interreligioasă din cadrul Parteneriatului 
Facultăţilor de Teologie Berna – Sibiu, ce a avut loc la Berna, Elveţia

Octombrie 2006 - delegat la conferinţa interculturală şi interreligioasă din cadrul Parteneriatului 
Facultăţilor de Teologie Graz – Sibiu ce a avut loc la Graz, Austria.

Alte proiecte manageriate:

2013

1 iulie - manager al proiectul social „Din suflet şi cu credinţă pentru vârstnicii noştri” proiect 
implementat în baza Legii 350/2005, Autoritate Contractantă Consiliul Jude ean Bacău.ț  

13 iulie - manager al proiect social-cultural „Popas printre genera iiț " în parteneriat cu Arhiepiscopia 
Romanului i Bacăului, Primăria Bacău iș ș  teatrul de vară „Radu Beligan" din Bacău. 

1 octombrie - manager al proiectul social „Cetăţeanul la vârsta a treia" în parteneriat cu 
Federaţia Filantropia a Patriarhiei Române, Centrul de Informare Europe Direct i Universitatea ș
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„Vasile Alecsandri" din Bacău.

1 octombrie - manager al proiectul social „Dacă bătrâne ea ar putea i tinere ea ar ti!ț ș ț ș " în parteneriat 
cu Federa ia Filantropia, BCR i Funda ia Erstne.ț ș ț  

Coordonator al primului proiect de economie socială în vederea sustenabilită ii Centrului reziden ial, ț ț
Ferma de Animale.

2015

24 martie - manager al proiectului social cultural „Promovarea demnită ii i valorii oamenilorț ș " în cadrul 
Zilelor Asisten ei Sociale,ț  ce a avut ca temă „Promovarea demnită ii i valorilor oamenilor într-un ț ș
centru reziden ial din perspectiva socio-spiritualăț ".

21 noiembrie - coordonator al celui de-al doilea proiect de sustenabilitate i economie socială, ș
Patiseria i a brutăriaș  socială „ tefaniana Hârja"Ș  

13 decembrie - coordonator al primului Centru de Excelen ă în Dezvoltarea Resurselor Intelectuale i ț ș
Culturale ale tinerilor din cadrul Asocia iei „Sf. Voievod tefan cel Mare - Hârja"ț Ș  

2016

4 aprilie - promotor al desfă urarăriiș  primei etape a studiului sociologic european „Modele de bună 
practică în asisten a socială a persoanelor vârstnice. Un studiu comparativ al Centrelor reziden iale ț ț
pentru persoanele vârstnice din Germania, Italia i România”ș

2017

4 ianuarie - coordonator al celui de-al treilea proiect de economie socială prin inaugurarea Centrului 
multifunc ional de economie socială din cadrul Complexului social - medical de la Hârjaț

1-5 aprilie - desfă urarea celei de-a doua etape a studiului sociologic european „ș Modele de bună 
practică în asisten a socială a persoanelor vârstnice. Un studiu comparativ al Centrelor reziden iale ț ț
pentru persoanele vârstnice din Slovacia, Austria i Elve iaș ț ”

1 mai -coordonator al studiului de cercetare „Resurse, limite i oportunită i în cre terea calită ii vie ii ș ț ș ț ț
persoanelor vârstnice”

1 august - manager al proiectului social „Preven ie i recuperare prin servicii integrate în cadrul ț ș
Centrului reziden ial de îngrijire a persoanelor vârstnice - Hârjaț ", cofinan at de Consiliul Jude ean ț ț
Bacău în baza Legii 350/2005. 

Prezentări Lucrări tiin ifice prezentate la manifestări tiin ifice na ionaleș ț ș ț ț

2014

20 martie - „Criza morală i criza valorilorș " în cadrul evenimentului „Criza economică i socială – ș
solu iile asisten ei socialeț ț " organizat cu ocazia Zilelor Asisten ei Socialeț

2015

martie - „Asisten a Socială a Persoanelor Vârstnice. Teorii sociale întrebuin ate în abordarea holistică ț ț
a bătrânului” în cadrul Zilelor Asisten ei Sociale, eveniment organizat de Asocia ia „Sf. Voievod tefan ț ț Ș
cel Mare - Hârja" în parteneriat cu CNASR, filiala Bacău

21 martie 2016 - „Asisten a socială a persoanelor vârstnice. Teorii sociale i principii socio-ț ș
cognitive” în cadrul Zilelor Asisten ei Sociale, eveniment organizat de Universitatea „Alexandru Ioan ț
Cuza" Ia iș

22 martie - „Asisten a Socială a persoanelor Vârstnice. Teorii sociale întrebuin ate în abordarea ț ț
holistică a bătrânului” în cadrul Zilelor Asisten ei Sociale, eveniment organizat de Universitatea ț
„Alexandru Ioan Cuza" Ia iș

24 martie - „Demnitatea umană la vârsta a III-a. Îmbătrânirea i consecin ele acesteiaș ț ” în cadrul Zilelor
Asisten ei Sociale, Bacăuț

24 martie - „Asisten a socială a persoanelor vârstnice. Teorii sociale întrebuin ate în abordarea ț ț
holistică a bătrânului” în cadrul Zilelor Asisten ei Sociale, Bacăuț

4-6 aprilie - „Integrarea persoanelor vârstnice în centrele reziden iale. Cauze i consecin e ale ț ș ț
institu ionalizăriiț ”, manifestare tiin ifică în cadrul Simpozionului „ș ț Serviciile de îngrijire pe termen lung şi
schimbările demografice”, organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" Ia i,ș  Predeal

aprilie 2016 - „Rolul terapiei spirituale în via a persoanelor cu dizabilită iț ț ” în cadrul evenimentului 
tiin ific organizat de Funda ia de Sprijin Comunitar, Bacăuș ț ț

15-16 iunie - „Relevan a terapiei spirituale în via a persoanelor vârstnice. Actualitate i necesitateț ț ș ” în 
cadrul conferin ei interna ionale „ț ț Concepte europene de îngrijire pe termen lung", organizat de Bella 
Romania, Târgu – Mure .ș
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iunie 2016 - „Voluntariatul i misiunea socială a Bisericiiș ” în cadrul evenimentului tiin ific organizat de ș ț
Asocia ia „ț Sf. Voievod tefan cel Mare - HârjaȘ ", Bacău

1 octombrie - „Rolul terapiei spirituale în via a persoanelor vârstniceț ”, manifestarea tiin ifică în cadrul ș ț
Simpozionului Interna ional „ț Modele de bune de practici în asigurarea de servicii integrate", finan at deț
CJ Bacău edi ia a II-aț

23 octombrie - „Perspective sociale i spirituale în asisten a integrată a vârstnicului vulnerabilș ț ”, 
manifestare tiin ifică în cadrul workshopului na ional „ș ț ț Vârsta a treia. O perspectivă transdisciplinară”, 
eveniment organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Ia i i al i parteneriș ș ț

2017

3-4 februarie - „Cum gestionăm instrumentele de lucru în domeniul asisten ei sociale a persoanelor ț
vârstnice din centrele reziden iale. Oportunitatea uniformizării lor i a contractului de prestări serviciiț ș " în
cadrul evenimentului tiin ificș ț  „Directorii de centre reziden iale. Competen e, responsabilită i i limite în ț ț ț ș
exercitarea profesiei", organizat de Universitatea Al. I. Cuza, A.D.I.V. România i Bella România, Ia iș ș

10-12 mai - „Centrele reziden iale i resursele social-medicale, economico-legislative i cultural-ț ș ș
spirituale. Cum pot contribui directorii i speciali tii centrelor reziden iale la cre terea calită ii vie ii ș ș ț ș ț ț
persoanelor vârstnice institu ionalizate?ț ” în cadrul evenimentului tiin ific „ș ț Managementul serviciilor 
pentru vârstnici: sustenabilitate i dezvoltare profesionalăș ”, organizat de Universitatea Al. I. Cuza, 
A.D.I.V. România, Bella România i Asocia ia „Sf. Voievod tefan cel Mare - Hârja”, Bucure tiș ț Ș ș

24 iunie - „Strategii pentru prevenirea i gestionarea burnout-ului. Lucrul în echipă”ș  în cadrul 
evenimentului tiin ific „ș ț Stres i burnout în asisten a socialăș ț ”, organizat de Colegiul Na ional al ț
Asisten ilor Sociali din România, Bacăuț

24 noiembrie - „Voluntariatul social al adolescen ilor” ț în cadrul evenimentului „Despre adolescen ă i ț ș
adolescen i. Abordare transectorială a adolescen eiț ț ”, organizat de Colegiul Na ional al Asisten ilor ț ț
Sociali din România, Bacău

2018

26 mai - „Cartea căr ilor în asisten a socială” în cadrul evenimentului „ț ț Căr ile care ne-au făcut ț
oameni”, organizat de Universitatea Al. I. Cuza, Ia i, i Academia Română, Ia iș ș ș  

 

Lucrări tiin ifice prezentate la manifestări tiin ifice interna ionaleș ț ș ț ț

2011

Participare la Congresul European al Directorilor de Cămine de Bătrâni ce a avut loc în oraşul Praga 
– Cehia cu tema „Marile tabu-uri în îngrijirea de lungă durată (The big taboos in long term care)".

2015

23-25 septembrie - „From managing to networking: building partner networks in long - term care" („De
la management la re ea: construirea de re ele partenere în îngrijirea pe termen lung")ț ț , organizat de 
Asocia ia Europeană a Directorilor de Cămine de bătrâni (E.D.E.), Montreux, Elve ia.ț ț

2017

07 aprilie - „Models of good practice in integrated social assistance for the elderly" în cadrul 
Workshop-ului interna ional „ț Planning research in social care", organizat de Universitatea Al. I. Cuza, 
Ia i, Ia iș ș

2018

15-16 mai - „Resursele financiare i sustenabilitatea îngrijirii pe termen lung în România” - studiu ș
aplicat la Regiune Nord-Est în cadrul evenimentului Recent trends in social sciences. Innovative 
practices in long-term care, organizat de Universitatea Al. I. Cuza, Ia i, Ia iș ș

30-31 mai - „Elderly Care in Romania” organizat în cadrul conferin ei ț Social services in Europe, 
organizat de E.D.E. i Association of Social Services Providers of the Czech Republic, Mikulov, ș
Republica Cehă

Contracte ▪ E.D.E. (European Directors for Eldery)

▪ Asocia ia Directorilor ale Institu iilor pentru Vârstnici (A.D.I.V.) – membru fondator i membru în ț ț ș
Consiliul Director;

▪ Asocia ia Sf. Voievod Stefan cel Mare – Hârja, membru fondator i pre edinte;ț ș ș

▪ Crucea Ro ie, Filiala Bacău – membru în Consiliul Director;ș

▪ Centrul Social – medical pentru persoane vârstnice din cadrul Parohiei Hârja – Director;
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▪ Arhiepiscopia Romanului i Bacăului – Inspector asisten ă socialăș ț

▪ Fundatia „Episcop Melchisedec", filiala Bacău, iulie - decembrie 2015 - sesiuni de formare 
profesionala i stagii de practică ale studen ilor în parteneriat cu Universitatea „Alexandu Ioan ș ț
Cuza" Ia i i „Vasile Alecsandri" Bacău, din cadrul proiectului „Cre terea angajabilită ii personale a ș ș ș ț
studen ilor prin stagii de practicăț  performante, consiliere profesională i orientare în carierăș  – O 
ansăș  în plus! Contract FSE: POSDRU/189/2.1/G/156348

▪ Asocia ia „Sf. Voievod tefan cel Mare – Hârja, august - decembrie 2015 - sesiuni de formare ț Ș
profesională i stagii de practică ale studen ilor în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan ș ț
Cuza" Ia i i „Vasile Alecsandri" Bacău, din cadrul proiectului „Sprijinirea studen ilor în tranzi ia spreș ș ț ț
via a activă prin stagii de practicăț  specializate, orientare în carieră i consiliere profesională – ș
Sprijin pentru viitor!'', Contract FSE POSDRU/189/2.1/G/156336

Participări 2016

26 - 29 septembrie - Congresul interna ional „ț The Family, the community and the institution in long-
term care - Familia, Comunitatea i Institu iile de îngrijire pentru vârstnici pe termen lungș ț ", Torun, 
Polonia

2017

25 - 29 septembrie - Evenimentul interna ional „ț Care homes director today and tomorow. Pressure, 
concessions, compromises and solutions” („Directorul centrelor de îngrijire astăzi i mâine. Presiune, ș
concesii, compromisuri i solu ii")ș ț , Torun, Polonia

Publicaţii Articole tiin ifice ș ț publicate in extenso în reviste indexate fără factor de impact

▪ Fiin a umană – între lumină i întunericț ș , în Revista Cronica Romanului – noiembrie, 2005

▪ Iisus Hristos – Lumina lumii, în Revista Cronica Romanului – 2005

▪ În lumina lui Hristos, în Revista Cronica Romanului – 2005

▪ Vederea luminii dumnezeie tiș , în Revista Cronica Romanului – 2005

▪ Terapia spirituală, parte constitutivă a programului de îngrijire a vârstnicului din centrele 
rezidenţiale, În manualul « Îngrijirea vârstnicului – studii şi modele de bune practici », Editura 
Casa Cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 2012, pp.41-62

▪ Modele de învăţare – activităţi concrete, În manualul « Asistarea, îngrijirea şi consilierea 
vârstnicului – modele europene de formare profesională », ed. Casa Cărţii de ştiinţă, Cluj-
Napoca, 2012, pp.71 – 90

▪ Teologia luminii şi a întunericului în opera Sf. Grigorie de Nyssa, In Anuarul Facultăţii de 
Teologie Sibiu 2004, editura Andreiana, Sibiu, 2006

Articole tiin ifice ș ț publicate in extenso în reviste indexate BDI

▪ Hrană pentru trup, hrană pentru suflet la patiseria i brutăria socială a Asocia iei „Sf. Voievod ș ț
tefan cel Mare - Hârja”, jude ul Bacău, În Revista de Economie Socială, Nr. 2/2016, Revistă Ș ț

bilingvă, Vol. VI / Food for the body, food for the soul at social bakery and pastry of Association „St. 
Stephen the Great” – Hârja, Bacău, In Journal of Social Economy, Nr. 2/2016, Vol. VI

▪ „Practicarea consilierii spirituale în comunitatea persoanelor vârstnice institu ionale.ț  Studiu 
aplicativ” - Co-autor în Revista de Asisten ă Socialăț , anul XVII, nr. 2/2018, pp. 1-14

Articole publicate în dic ionare i enciclopediiț ș

- edituri academice na ionale:ț

▪ Terapia spirituală – Necesitate i actualitate în tratarea i consilierea persoanelor vârstniceș ș , editura 
Filocalia, Roman, 2015 - ISBN 978-606-8490-17-5

▪ Modele de bună practică în asisten a socială integrată a persoanelor vârstnice – Ghid comparativ ț
al unor servicii sociale din România, Germania i Italia în edi ie bilingvăș ț  / Models of good practice in
integrated social assistance for the elderly – A comparative guide of social services in Romania, 
Germany and Italy – bilingual edition, editura Filocalia, Roman, 2016 - ISBN 978-606-8490-27-4

▪ Resurse, limite i oportunită i în cre terea calită ii vie ii persoanelor vârstnice – Ghid comparativ al ș ț ș ț ț
centrelor publice i private din Regiunea Nord – Est în edi ie bilingvă / Resources, limits and ș ț
opportunities to increase the quality of life of elderly – bilingual edition, editura Filocalia, Roman, 
2017, ISBN 978-606-8490-40-3
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 Curriculum vitae  Ilarion MÂ ĂȚ

Afilieri ▪ August 2016 - prezent: Membru al Colegiului Na ional al Asisten ilor Sociali din România;ț ț

▪ Aprilie 2016 - prezent: Membru al Comitetului de Coordonare i Monitorizare Strategie Jude eanăș ț
de Dezvoltare a Serviciilor Sociale;

▪ Martie 2015 - prezent: Membru în cadrul Comitetului de conducere al Asocia iei Directorilor ț
Institu iilor pentru Vârstnici (A.D.I.V. Româniaț );

▪ Februarie 2014 - prezent: Membru al Comitetului de Coordonare al Strategiei Jude ene pentru ț
Cre terea Calită ii Vie ii Persoanei Vârstnice - Prefectura Bacău;ș ț ț

▪ Mai 2012 - prezent: Membru al Asocia iei Europene a Directorilor Institu iilor pentru Persoanele ț ț
Vârstnice (E.D.E);

▪ Februarie 2010 - prezent: Membru în Comitetul de conducere, reprezentant tineret al Societă ii ț
Na ionale de Cruce Ro ie, filiala Bacău.ț ș

▪ Februarie 2016 - prezent: vicepre edinte ADIV Româniaș

Cursuri în calitate de formator 2017

Seminar de formare continuă pentru clericii eparhiei din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului „Pastora ia ț
copiilor i tinerilor”, 3-5 iulie 2017ș
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   ECV 2015-05-29T08:00:12.374Z 2018-06-20T05:46:51.481Z V3.3 EWA Europass CV true                                 Ilarion MÂȚĂ    Loc. Hârja, com. Oituz, nr. 82 Bacău  RO România  mata_ilarion@yahoo.com   0745871959  mobile Mobil   personal_statement PROFILUL PERSONAL     true  Asist. stud. drd. <p>Discipline: Asistența socială a persoanelor vârstnice - seminar</p><p>Religie și asistență socială - seminar</p>  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași - Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice    Iași  RO România    true  Inspector eparhial la Sectorul social-filantropic  Arhiepiscopia Romanului și Bacăului    Roman  RO România    true  Asistent social  Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja”    Loc. Hârja, com. Oituz, jud. Bacău  RO România    true  Președinte  Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja”    Loc. Hârja, com. Oituz, jud. Bacău  RO România    true  Paroh al Parohiei „Sf. Gheorghe Hârja”  Arhiepiscopia Romanului și Bacăului    Bacău  RO România    true  Director <p>- Acordarea de servicii sociale diverselor categorii de beneficiari, în special persoanelor vârstnice din centrul rezidențial și de la domiciliu;</p><p>- Management/implementarea proiectelor;</p><p>- Educație</p>  Centrul social - medical pentru persoane vârstnice - Parohia „Sf. Gheorghe” Hârja    Loc. Hârja, com. Oituz, jud. Bacău  RO România     false  Servicii de convocare și mobilizare a cetățenilor <p>Prestarea serviciile de convocare și mobilizare a cetățenilor din zona ZUM a Mun. Onești, pentru a participa la Focus Grupurile și Întâlnirile Publice din cadrul proiectului „<em>Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a Municipiului Onești plasată sub responsabilitatea comunitații</em>”</p>  IDEL INNOVATION    București  RO România     false  Referent evidența persoanelor <p>În cadrul proiectului european cu fonduri nerambursabile <em>„</em><em>Sprijinirea studenților în tranziția spre viață activă prin stagii de practică specializate, orientare în carieră și consiliere profesională „Sprijin pentru viitor!!”</em><strong> </strong>POSDRU/189/2.1/G/156336</p>  Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja”    Bacău  RO România     false  Referent evidența persoanelor <p>În cadrul proiectului european cu fonduri nerambursabile „<em>Creșterea angajabilității personale a studenților prin stagii de practică performante, consiliere profesională și orientare în carieră „O șansa în plus!</em>” – POSDRU/189/2.l/G/156348</p>  Fundația „Episcop Melchisedec” Filiala Bacău    Bacău  RO România     false  Profesor titular - Catedra Religie <p>- Educație religioasă și morală a elevilor</p>  Școala Letea Veche, com. Letea Veche    com. Letea Veche, jud. Bacău  RO România     true Manager servicii sociale - curs de formare în limba engleză <p>Competențe generale și profesionale:</p><ul><li>Leadership;</li><li>Managementul timpului;</li><li>Stilurile de conducere;</li><li>Organizarea instituțională;</li><li>Managementul deciziei;</li><li>Managementul proiectului;</li><li>Managementul resurselor umane organizaționale.;</li><li>Managementul financiar și economia socială.</li></ul>  Erasmus + - Academia Concordia    Sofia - Bulgaria și București - România    true Școala Doctorală în Sociologie <p>Tema lucrării: „<em>Perspectiva sociologică asupra consilierii spirituale a persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale</em>”</p>  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași    Iași  RO România     false Certificat Manager proiect  Bright Coaching Company SRL    București  RO România     false Certificat formator  Bright Coaching SRL    București  RO România     false Diplomă de licență <p>Lucrare: Consiliere spirituală în asistența socială a persoanelor vârstnice instituționalizate</p>  Universitatea București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială    București  RO România     false Diplomă - Manager întreprindere socială <p>Proiect cofinanțat POSDRU</p>  Fundația Dezvoltarea Popoarelor    București  RO România     false Diplomă de master <p>- Master în Gerontologie Socială</p><p>- Lucrare de disertație: „Rolul terapiei spirituale în viața persoanelor vârstnice”</p>  Universitatea „Babeș Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie și Asistență socială    Cluj-Napoca  RO România     false Diplomă <p>- Incluziune socială</p>  Proiect Forte - Formare trainică pentru parteneriat social     false Diplomă de master <p>Masterat în Teologie – Istoria şi Filozofia religiilor</p><p>Lucrare - Mistica spațiilor teocosmice budist și creștin: meditația budistă și vederea luminii dumnezeiești</p>  Universitatea Lucian Blaga, Facultatea de Teologie Ortodoxă Sibiu    Sibiu  RO România     false Diplomă de licență <p>- Spiritualitate Ortodoxă</p><p>Lucrare: Teologia luminii și a întunericului în viziunea părinților mistici</p>  Universitatea Lucian Blaga, Facultatea de Teologie Ortodoxă Sibiu    Sibiu  RO România     false Diplomă de Bacalaureat <p>- Atestat în Teologie</p>  Seminarul Teologic Liceal „Sf. Gheorghe” Roman    Roman  RO România     false Diplomă absolvire 8 clase  Școala cu clasele I-VIII George Bacovia, Bacău    Bacău  RO România  Certificat de participare <p>- În cadrul proiectului „<em>Împreună pentru servicii sociale mai bune</em>”</p>  Managementul Echipei  Certificat de participare <p>- În cadrul proiectului „<em>Împreună pentru servicii sociale mai bune</em>”</p>  Management operațional      ro română     en engleză  C1 C1 C1 B2 C1  <p>- Abilități de comunicare</p><p>- Abilități de relaționare</p><p>- Abilități de mediere a conflictului</p><p>- Ascultare activă</p><p>- Abilități empatice</p><p>- Adaptare ușoară la diferite medii</p>  <p>- Abilități de planificare</p><p>- Abilități de organizare a timpului de lucru</p><p>- Abilități de management</p>  <p>- Operare – windows xp - Word, Excel, Power Point, Internet, Corell</p>  B C B B B   B  <p>- Sociabilitate</p><p>- Flexibilitate</p><p>- Creativitate</p><p>- Relaționare</p>    Voluntariat / Parteneriate / Evenimente și proiecte <p><strong>2003</strong></p><p>Iulie 2003 – participant întâlnirea internațională a tinerilor creștini Franța</p><p>Octombrie 2003 – delegat la conferința interculturală și inter religioasă din cadrul Parteneriatului Facultăților de Teologie Graz – Sibiu ce a avut loc la Graz, Austria</p><p><strong>2004</strong></p><p>Aprilie 2004 – delegat la conferința interculturală și inter religioasă din cadrul Parteneriatului Facultăților de Teologie Graz – Sibiu ce a avut loc la Graz, Austria</p><p>Noiembrie 2004 – delegat la conferința interculturală și inter religioasă din cadrul Parteneriatului Facultăților de Teologie Graz – Sibiu ce a avut loc la Graz, Austria</p><p><strong>2005</strong></p><p>Mai 2005 – delegat la conferința interculturală și inter religioasă din cadrul Parteneriatului Facultăților de Teologie Graz – Sibiu ce a avut loc la Graz, Austria</p><p>Parteneriatului Facultăţilor de Teologie Berna – Sibiu, ce a avut loc la Sibiu</p><p><strong>2006</strong></p><p>Februarie 2006 - delegat la conferinţa interculturală şi interreligioasă din cadrul Parteneriatului Facultăţilor de Teologie Berna – Sibiu, ce a avut loc la Berna, Elveţia</p><p>Octombrie 2006 - delegat la conferinţa interculturală şi interreligioasă din cadrul Parteneriatului Facultăţilor de Teologie Graz – Sibiu ce a avut loc la Graz, Austria.</p><p><strong>Alte proiecte manageriate:</strong></p><p><strong>2013</strong></p><p>1 iulie - manager al proiectul social „<em>Din suflet şi cu credinţă pentru vârstnicii noştri</em>” proiect implementat în baza Legii 350/2005, Autoritate Contractantă Consiliul Județean Bacău. </p><p>13 iulie - manager al proiect social-cultural „<em>Popas printre generații</em>&#34; în parteneriat cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Primăria Bacău și teatrul de vară „Radu Beligan&#34; din Bacău. </p><p>1 octombrie - manager al proiectul social „<em>Cetăţeanul la vârsta a treia</em>&#34; în parteneriat cu Federaţia Filantropia a Patriarhiei Române, Centrul de Informare Europe Direct și Universitatea „Vasile Alecsandri&#34; din Bacău.</p><p>1 octombrie - manager al proiectul social „<em>Dacă bătrânețea ar putea și tinerețea ar ști!</em>&#34; în parteneriat cu Federația Filantropia, BCR și Fundația Erstne. </p><p>Coordonator al primului proiect de economie socială în vederea sustenabilității Centrului rezidențial, Ferma de Animale.</p><p><strong>2015</strong></p><p>24 martie - manager al proiectului social cultural „<em>Promovarea demnității și valorii oamenilor</em>&#34; în cadrul Zilelor Asistenței Sociale, ce a avut ca temă „<em>Promovarea demnității și valorilor oamenilor într-un centru rezidențial din perspectiva socio-spirituală</em>&#34;.</p><p>21 noiembrie - coordonator al celui de-al doilea proiect de sustenabilitate și economie socială, Patiseria și a brutăria socială „Ștefaniana Hârja&#34; </p><p>13 decembrie - coordonator al primului Centru de Excelență în Dezvoltarea Resurselor Intelectuale și Culturale ale tinerilor din cadrul Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja&#34; </p><p><strong>2016</strong></p><p>4 aprilie - promotor al desfășurarării primei etape a studiului sociologic european „<em>Modele de bună practică în asistența socială a persoanelor vârstnice. Un studiu comparativ al Centrelor rezidențiale pentru persoanele vârstnice din Germania, Italia și România”</em></p><p><strong>2017</strong></p><p>4 ianuarie - coordonator al celui de-al treilea proiect de economie socială prin inaugurarea Centrului multifuncțional de economie socială din cadrul Complexului social - medical de la Hârja</p><p>1-5 aprilie - desfășurarea celei de-a doua etape a studiului sociologic european „<em>Modele de bună practică în asistența socială a persoanelor vârstnice. Un studiu comparativ al Centrelor rezidențiale pentru persoanele vârstnice din Slovacia, Austria și Elveția</em>”</p><p>1 mai -coordonator al studiului de cercetare „Resurse, limite și oportunități în creșterea calității vieții persoanelor vârstnice”</p><p>1 august - manager al proiectului social „<em>Prevenție și recuperare prin servicii integrate în cadrul Centrului rezidențial de îngrijire a persoanelor vârstnice - Hârja</em>&#34;, cofinanțat de Consiliul Județean Bacău în baza Legii 350/2005. </p>   presentations Prezentări <p><strong>Lucrări științifice prezentate la manifestări științifice naționale</strong></p><p><strong>2014</strong></p><p>20 martie - „<em>Criza morală și criza valorilor</em>&#34; în cadrul evenimentului „<em>Criza economică și socială – soluțiile asistenței sociale</em>&#34; organizat cu ocazia Zilelor Asistenței Sociale</p><p><strong>2015</strong></p><p>martie - „<em>Asistența Socială a Persoanelor Vârstnice. Teorii sociale întrebuințate în abordarea holistică a bătrânului</em>” în cadrul Zilelor Asistenței Sociale, eveniment organizat de Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja&#34; în parteneriat cu CNASR, filiala Bacău</p><p>21 martie 2016 - „<em>Asistența socială a persoanelor vârstnice. Teorii sociale și principii socio-cognitive</em>” în cadrul Zilelor Asistenței Sociale, eveniment organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza&#34; Iași</p><p>22 martie - „<em>Asistența Socială a persoanelor Vârstnice. Teorii sociale întrebuințate în abordarea holistică a bătrânului</em>” în cadrul Zilelor Asistenței Sociale, eveniment organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza&#34; Iași</p><p>24 martie - „<em>Demnitatea umană la vârsta a III-a. Îmbătrânirea și consecințele acesteia</em>” în cadrul Zilelor Asistenței Sociale, Bacău</p><p>24 martie - „<em>Asistența socială a persoanelor vârstnice. Teorii sociale întrebuințate în abordarea holistică a bătrânului</em>” în cadrul Zilelor Asistenței Sociale, Bacău</p><p>4-6 aprilie - „<em>Integrarea persoanelor vârstnice în centrele rezidențiale. Cauze și consecințe ale instituționalizării</em>”, manifestare științifică în cadrul Simpozionului „<em>Serviciile de îngrijire pe termen lung şi schimbările demografice</em>”, organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza&#34; Iași, Predeal</p><p>aprilie 2016 - „<em>Rolul terapiei spirituale în viața persoanelor cu dizabilități</em>” în cadrul evenimentului științific organizat de Fundația de Sprijin Comunitar, Bacău</p><p>15-16 iunie - „<em>Relevanța terapiei spirituale în viața persoanelor vârstnice. Actualitate și necesitate</em>” în cadrul conferinței internaționale „<em>Concepte europene de îngrijire pe termen lung</em>&#34;, organizat de Bella Romania, Târgu – Mureș.</p><p>iunie 2016 - „<em>Voluntariatul și misiunea socială a Bisericii</em>” în cadrul evenimentului științific organizat de Asociația „<em>Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja</em>&#34;, Bacău</p><p>1 octombrie - „<em>Rolul terapiei spirituale în viața persoanelor vârstnice</em>”, manifestarea științifică în cadrul Simpozionului Internațional „<em>Modele de bune de practici în asigurarea de servicii integrate</em>&#34;, finanțat de CJ Bacău ediția a II-a</p><p>23 octombrie - „<em>Perspective sociale și spirituale în asistența integrată a vârstnicului vulnerabil</em>”, manifestare științifică în cadrul workshopului național „<em>Vârsta a treia. O perspectivă transdisciplinară”</em>, eveniment organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza<em>”</em> Iași și alți parteneri</p><p><strong>2017</strong></p><p>3-4 februarie - „<em>Cum gestionăm instrumentele de lucru în domeniul asistenței sociale a persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale. Oportunitatea uniformizării lor și a contractului de prestări servicii</em>&#34; în cadrul evenimentului științific „<em>Directorii de centre rezidențiale. Competențe, responsabilități și limite în exercitarea profesiei</em>&#34;, organizat de Universitatea Al. I. Cuza, A.D.I.V. România și Bella România, Iași</p><p>10-12 mai - „<em>Centrele rezidențiale și resursele social-medicale, economico-legislative și cultural-spirituale. Cum pot contribui directorii și specialiștii centrelor rezidențiale la creșterea calității vieții persoanelor vârstnice instituționalizate?</em>” în cadrul evenimentului științific „<em>Managementul serviciilor pentru vârstnici: sustenabilitate și dezvoltare profesională</em>”, organizat de Universitatea Al. I. Cuza, A.D.I.V. România, Bella România și Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja”, București</p><p>24 iunie - „<em>Strategii pentru prevenirea și gestionarea burnout-ului. Lucrul în echipă”</em> în cadrul evenimentului științific „<em>Stres și burnout în asistența socială</em>”, organizat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, Bacău</p><p>24 noiembrie - <em>„Voluntariatul social al adolescenților” </em>în cadrul evenimentului „<em>Despre adolescență și adolescenți. Abordare transectorială a adolescenței</em>”, organizat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, Bacău</p><p><strong>2018</strong></p><p>26 mai - „Cartea cărților în asistența socială” în cadrul evenimentului „<em>Cărțile care ne-au făcut oameni</em>”, organizat de Universitatea Al. I. Cuza, Iași, și Academia Română, Iași </p><p> </p><p><strong>Lucrări științifice prezentate la manifestări științifice internaționale</strong></p><p><strong>2011</strong></p><p>Participare la Congresul European al Directorilor de Cămine de Bătrâni ce a avut loc în oraşul Praga – Cehia cu tema „<em>Marile tabu-uri în îngrijirea de lungă durată (The big taboos in long term care)</em>&#34;.</p><p><strong>2015</strong></p><p>23-25 septembrie - „<em>From managing to networking: building partner networks in long - term care&#34; („De la management la rețea: construirea de rețele partenere în îngrijirea pe termen lung&#34;)</em>, organizat de Asociația Europeană a Directorilor de Cămine de bătrâni (E.D.E.), Montreux, Elveția.</p><p><strong>2017</strong></p><p>07 aprilie - „<em>Models of good practice in integrated social assistance for the elderly</em>&#34; în cadrul Workshop-ului internațional „<em>Planning research in social care</em>&#34;, organizat de Universitatea Al. I. Cuza, Iași, Iași</p><p><strong>2018</strong></p><p>15-16 mai - „Resursele financiare și sustenabilitatea îngrijirii pe termen lung în România” - studiu aplicat la Regiune Nord-Est în cadrul evenimentului <em>Recent trends in social sciences. Innovative practices in long-term care</em>, organizat de Universitatea Al. I. Cuza, Iași, Iași</p><p>30-31 mai - „Elderly Care in Romania” organizat în cadrul conferinței <em>Social services in Europe</em>, organizat de E.D.E. și Association of Social Services Providers of the Czech Republic, Mikulov, Republica Cehă</p>   Contracte <ul><li>E.D.E. (European Directors for Eldery)</li></ul><ul><li>Asociația Directorilor ale Instituțiilor pentru Vârstnici (A.D.I.V.) – membru fondator și membru în Consiliul Director;</li></ul><ul><li>Asociația Sf. Voievod Stefan cel Mare – Hârja, membru fondator și președinte;</li></ul><ul><li>Crucea Roșie, Filiala Bacău – membru în Consiliul Director;</li></ul><ul><li>Centrul Social – medical pentru persoane vârstnice din cadrul Parohiei Hârja – Director;</li></ul><ul><li>Arhiepiscopia Romanului și Bacăului – Inspector asistență socială</li><li>Fundatia „Episcop Melchisedec&#34;, filiala Bacău, iulie - decembrie 2015 - sesiuni de formare profesionala și stagii de practică ale studenților în parteneriat cu Universitatea „Alexandu Ioan Cuza&#34; Iași și „Vasile Alecsandri&#34; Bacău, din cadrul proiectului „Creșterea angajabilității personale a studenților prin stagii de practică performante, consiliere profesională și orientare în carieră – O șansă în plus! Contract FSE: POSDRU/189/2.1/G/156348</li><li>Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja, august - decembrie 2015 - sesiuni de formare profesională și stagii de practică ale studenților în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza&#34; Iași și „Vasile Alecsandri&#34; Bacău, din cadrul proiectului „Sprijinirea studenților în tranziția spre viața activă prin stagii de practică specializate, orientare în carieră și consiliere profesională – Sprijin pentru viitor!&#39;&#39;, Contract FSE POSDRU/189/2.1/G/156336</li></ul>   Participări <p><strong>2016</strong></p><p>26 - 29 septembrie - Congresul internațional „<em>The Family, the community and the institution in long-term care</em> - <em>Familia, Comunitatea și Instituțiile de îngrijire pentru vârstnici pe termen lung</em>&#34;<strong>, </strong>Torun, Polonia</p><p><strong>2017</strong></p><p>25 - 29 septembrie - Evenimentul internațional „<em>Care homes director today and tomorow. Pressure, concessions, compromises and solutions” („Directorul centrelor de îngrijire astăzi și mâine. Presiune, concesii, compromisuri și soluții&#34;)</em>, Torun, Polonia</p>   Publicaţii <p><strong>Articole științifice </strong><strong>publicate <em>in extenso</em> în reviste indexate fără factor de impact</strong></p><ul><li><em>Ființa umană – între lumină și întuneric</em>, în Revista Cronica Romanului – noiembrie, 2005</li><li><em>Iisus Hristos – Lumina lumii</em>, în Revista Cronica Romanului – 2005</li><li><em>În lumina lui Hristos</em>, în Revista Cronica Romanului – 2005</li><li><em>Vederea luminii dumnezeiești</em>, în Revista Cronica Romanului – 2005</li><li><em>Terapia spirituală, parte constitutivă a programului de îngrijire a vârstnicului din centrele rezidenţiale, </em>În manualul <strong>« Îngrijirea vârstnicului – studii şi modele de bune practici », </strong>Editura Casa Cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 2012, pp.41-62</li></ul><ul><li><em>Modele de învăţare – activităţi concrete, </em>În manualul<strong> « Asistarea, îngrijirea şi consilierea vârstnicului – modele europene de formare profesională », </strong>ed. Casa Cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 2012, pp.71 – 90</li></ul><ul><li><em>Teologia luminii şi a întunericului în opera Sf. Grigorie de Nyssa, </em>In <strong>Anuarul Facultăţii de Teologie Sibiu 2004, </strong>editura Andreiana, Sibiu, 2006</li></ul><p><strong>Articole științifice </strong><strong>publicate <em>in extenso</em> în reviste indexate BDI</strong></p><ul><li><em>Hrană pentru trup, hrană pentru suflet</em> la patiseria și brutăria socială a Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja”, județul Bacău, În Revista de Economie Socială, Nr. 2/2016, Revistă bilingvă, Vol. VI / <em>Food for the body, food for the soul</em> at social bakery and pastry of Association „St. Stephen the Great” – Hârja, Bacău, In Journal of Social Economy, Nr. 2/2016, Vol. VI</li><li>„Practicarea consilierii spirituale în comunitatea persoanelor vârstnice instituționale.<em> </em>Studiu aplicativ” - Co-autor în <em>Revista de Asistență Socială</em>, anul XVII, nr. 2/2018, pp. 1-14</li></ul><p><strong>Articole publicate în dicționare și enciclopedii</strong></p><p><strong>- edituri academice naționale:</strong></p><ul><li><em>Terapia spirituală – Necesitate și actualitate în tratarea și consilierea persoanelor vârstnice</em>, editura Filocalia, Roman, 2015 - ISBN 978-606-8490-17-5</li></ul><ul><li><em>Modele de bună practică în asistența socială integrată a persoanelor vârstnice – Ghid comparativ al unor servicii sociale din România, Germania și Italia în ediție bilingvă</em> / <em>Models of good practice in integrated social assistance for the elderly – A comparative guide of social services in Romania, Germany and Italy – bilingual edition</em>, editura Filocalia, Roman, 2016 - ISBN 978-606-8490-27-4</li><li><em>Resurse, limite și oportunități în creșterea calității vieții persoanelor vârstnice – Ghid comparativ al centrelor publice și private din Regiunea Nord – Est în ediție bilingvă / Resources, limits and opportunities to increase the quality of life of elderly – bilingual edition, editura Filocalia, Roman, 2017, </em>ISBN 978-606-8490-40-3</li></ul><p></p>   memberships Afilieri <ul><li><strong>August 2016 - prezent: <strong>Membru al Colegiului Național al Asistenților Sociali din România;</strong><strong></strong></strong></li><li><strong>Aprilie 2016 - prezent: </strong>Membru al Comitetului de Coordonare și Monitorizare Strategie Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale;</li><li><strong>Martie 2015 - prezent</strong>: Membru în cadrul Comitetului de conducere al Asociației Directorilor Instituțiilor pentru Vârstnici (A.D.I.V. România);</li><li><strong>Februarie 2014 - prezent</strong>: Membru al Comitetului de Coordonare al Strategiei Județene pentru Creșterea Calității Vieții Persoanei Vârstnice - Prefectura Bacău;</li><li><strong>Mai 2012 - prezent</strong>: Membru al Asociației Europene a Directorilor Instituțiilor pentru Persoanele Vârstnice (E.D.E);</li><li><strong>Februarie 2010 - prezent</strong>: Membru în Comitetul de conducere, reprezentant tineret al Societății Naționale de Cruce Roșie, filiala Bacău.</li><li><strong>Februarie 2016 - prezent: </strong>vicepreședinte ADIV România</li></ul>   Cursuri în calitate de formator <p><strong>2017</strong></p><p>Seminar de formare continuă pentru clericii eparhiei  din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului „Pastorația copiilor și tinerilor”, 3-5 iulie 2017</p> 

