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INFORMAŢII PERSONALE

KARACSONY NICULINA
Str.
tr. Grădinari, Nr. 32, Iași, România
0744 903883

0722 677263

nkaracsony@yahoo. com
Sexul feminin
feminin| Data naşterii 21/12/1971 | Naţionalitatea română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2010 - prezent

Director general adjunct
Vicepreşedinte al Comisiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului Iaşi
Membru în Echipa Intersectorială Locală Iaşi
Direcția
ția Generală de Aistență Socială și Protecția Copilului Iași, str. V. Lupu nr. 57 A






asigură şi aplică legislaţia în vigoare;
asigură coordonarea, controlul şi gestiunea unităţii;
răspunde de realizarea planului managerial;
negociază şi gestionează conflictele interne şi externe ale unităţii;
organizează activitatea personalului în unitate, coordonează şi controlează calitatea
serviciilor oferite;

asigură formarea şi pregătirea continuă a personalului;
personalului

asigură implementarea de măsuri şi metode moderne de conducere şi organizarea
muncii în vederea creşterii calităţii activităţii;

organizează, conduce şi îndrumă activitatea compartimentelor din subordine

contribuie la elaboararea strategiilor de acţiune în domeniu şi verificarea aplicării
acestora

asigură organizarea activităţii salariaţilor
lariaţilor din subordine în raport cu studiile,
pregătirea profesională şi specialitatea acestora

solicită periodic rapoartele privind activitatea compartimentelor şi face analiza
activitătii acestora

asigură îndrumarea/coordonarea şi controlul angajaţilor
angajaţilo din subordine, în special a
cadrelor de conducere

asigura buna colaborare între compartimentele, serviciile şi birourile din subordine
precum şi ale acestora cu celelalte compartimente, servicii şi birouri din cadrul
D.G.A.S.P.C.

se asigura de relaţionarea nemijlocită cu beneficiarii serviciilor sociale prin:
audienţe, vizite la domiciliu sau în centrele de plasament în scopul monitorizării
calităţii serviciilor acordate, măsurării gradului de satisfacţie al beneficiarilor şi
identificarii soluţiilor de depăşire a situaţiilor de criză

se asigură de respectarea disciplinei muncii şi folosirea integrală a timpului de lucru

face evaluările performanțelor
țelor profesionale pentru şefii centrelor de plasament, sefii
de servicii şi birouri din subordine şi acordă calificativele corespunzătoare

participă la recrutarea, selecţia, formarea şi atestarea asistenţilor maternali

participă la recrutarea, selecţia, formarea şi atestarea asistenţilor maternali

participă la şedinţele CPC în calitate de vicepreşedinte

asigură
sigură coordonarea metodologică a activităţii specifice de asistenţă socială din
cadrul unităţilor sanitare din judeţ cât şi la nivelul serviciilor publice de asistenţă
socială

face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante
 participă
pă la elaborarea şi implementarea proiectelor specifice domeniului
Tipul sau sectorul de activitate Asistenţă socială/ Protecţia Copilului şi Familiei

Nikulina Karacsony - Curriculum Vitae august 2016

Curriculum Vitae

2006 - 2009

Şef
ef serviciu
Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Str.Mitropolit Varlaam nr. 54, Iaşi
▪ identificarea copiilor, persoanelor, familiilor aflate în dificultate şi planificarea serviciilor sociale astfel
încât să se asigure prevenirea separării persoanelor vârstnice şi a copiilor de familiile lor de origine
▪ dezvoltarea în comunitate a se
serviciilor de asistență psiho-socială
socială destinate persoanelor vârstnice
aflate în risc de excluziune socială
▪ consiliere şi asistenţă socio
socio- juridică persoanelor vârstnice în vederea încheierii în condiţii de
siguranţă a actelor notariale în scopul întreţineri
întreţinerii lor
▪ asigurarea/ dezvoltarea serviciilor sociale primare de prevenire a separarii copiilor de familie conform
standardelor minime obligatorii
▪ identificarea, evaluarea si monitorizarea copiilor ai caror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate
▪ consilie
consiliere,
re, informare şi îndrumare pentru copii şi părinţi în cazurile de risc crescut de abandon şcolar
şi recidivă la copiii care au săvârşit o faptă penală şi nu răspund penal
▪ consiliere parentală şi maritală
▪ reacreditarea serviciului ca furnizor de servicii so
sociale primare
▪ asigurarea controlului asupra circuitului documentelor
▪ verificarea calităţii şi legalităţii documentelor
Tipul sau sectorul de activitate Asistenţă socială /Autoritate Tutelară

2001 - 2005

Şef serviciu Autoritate Tutelară şi Asistenţă Socială
Primăria Municipiului Ia
Iaşi, Bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11, Iaşi,i, România
▪ participare în procesul decizional de coordonare a activităţilor specifice domeniului de asistenţă
socială la nivelul municipiului Iaşi astel incât gestionarea resurselor umane şi a celor material
materialfinanciare să răspundă atât nevoilor comunităţii cât şi im
implementării
plementării în condiţii de siguranţă a unor
legi speciale, nou apărute, cu atribuţii şi responsabilităţi noi (OUG. 105 / 2003, s.a)
▪ implementarea legii 272/2004 prin asigurarea/ dezvoltarea serviciilor sociale primare de prevenire a
separării copiilor de familie conform standardelor minime obligatorii
▪ acreditarea serviciului ca furnizor de servicii sociale primare
▪ consiliere şi asistenţa socio
socio- juridică a persoanelor vârstnice în vederea încheierii în condiţii de
siguranţă a actelor notariale în scopul înt
întreţinerii lor
▪ consiliere parentală şi maritală
▪ crearea instrumentelor de lucru pentru eficientizarea activităţii serviciului
▪ instrumentarea dosarelor în vederea emiterii dispozi
dispozițiilor
țiilor de curatelă specială şi a celor de stabilire a
numelui şi prenumelui la copiii părăsiţi/ găsiţi fără identitate stabilită;
▪ asigurarea controlului asupra circuitului documentelor
▪ verificarea calităţii şi legalităţii documentelor
Tipul sau sectorul de activitate Asistență socială

1995 - 2001

Inspector specialitate în cadrul Serviciului de Autoritate Tutelară şi Asistenţă
Asistenţ Socială
Primăria Municipiului Iaşi, Bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11, Iaşi, România
▪ activităţi specifice asistentului social comunitar, respectiv efectuarea anchetelor sociale în vederea:
dobândirii/accesării unor drepturi sau servicii (încadrarea într
într-un
un grad de handicap/angajarea unui
asistent personal sau încasarea indemnizaţiei pentru însoţitor/ ocrotirea într
într-un cămin de batrâni) sau
pentru acordarea unor prestaţii sociale (ajutoare d
de
e urgenţă, alocaţii familiale suplimentare);
▪ activităţi specifice autorităţii tutelare, respectiv efectuarea anchetelor sociale în vederea soluţionării
cauzelor de divorţ în familiile cu copii şi consilierea părinţilor în vederea medierii relaţiilor marit
maritale şi
parentale pentru exercitarea corespunzatoare a responsabilităţilor şi autorităţii părinteşti
▪ identificarea, evaluarea şi diagnosticarea problemelor sociale existente la nivelul micro –comunităţii
în a cărei raza imi revenea competenţa de intervenţie şi identificarea resurselor / potenţialilor actori
sociali competenţi pentru intervenţia pluridisciplinară/ interinstituţională
▪ evaluare, instituire şi monitorizare tutele pentru copii şi persoane adulte puse sub interdicţie;
▪ instrumentarea dosarelor în vederea emiterii dispoziţiilor de nume şi prenume la copiii părăsiţi/ găsiţi
fără identitate stabilită
stabilită.
Tipul sau sectorul de activitate Asistență socială
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2013 - prezent

Doctorand, domeniul sociologie

ISCED 6

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi ; Facultatea de Filosofie şi Ştiinte Social Politice
cercetare, redactare articole ştiinţifice, prezentări lucrări ştiinţifice în cadrul conferinţelor organizate în
domeniul sociologiei, respectiv în aria respectării şi valorificării drepturilor copiilor care au săvârşit
fapte penale şi nu răspund penal
2006 - 2008

Diplomă de studii postuniversitare

ISCED 6

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi, Management public european
elemente teoretice şi practice în domeniul managementului
1999 - 2003

Diplomă de licență

ISCED 5

Universitatea ,,Al.I.Cuza“, Iasi
Iasi, Facultatea de Drept
elemente teoretice şi practice în domeniul ştiinţelor juridice
1991 - 1995

Licentiat în asistenţă socială

ISCED 5

Universitatea ,,Al.I.Cuza “, Iaşi, Facultatea de Filosofie, Specializarea Asistenţă socială, profilul
Sociopsihopedagogie
elemente teoretice şi practice în domeniul asistenţei sociale

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Engleză

B2

B2

B2

B2

B1

Franceză

B2

B2

A1

A1

A1

Competenţe de comunicare

Discurs oral

▪ Capacitatea de comunicare şi adaptare a discursului la nivelul de interes şi cunoştinţe ale grupului,
dobândite în cadrul experienţei ca director, în cadrul workschop
workschop-urilor
urilor cu specialişti în domeniu şi
seminariilor susţinute cu studenţii;
▪ Spirit de echipă
echipă: abilitati de lucru in cadrul echipei pluridisciplinare.
luridisciplinare. Abilităţi
Abilită de planificare strategică şi
de interven
intervenţie în situaţie de criză.
▪ Abilităţi de mediere şi negociere a conflictelor dobândite şi perfecţionate în urma experienţei de lucru
direct cu clienţii serviciilor sociale şi a cursurilor d
de
e formare în profesiile de: mediator, formator şi
evaluator de furnizori şi programe de formare profesională
▪ Sociabilitate şi adaptabilitate
▪ Abilităţi pentru a realiza relaţii de bună colaborare cu autorităţile la diferite nivele
▪ Abilităţi de relaţionare şi capacitate de empatie dobândite în urma interacţiunilor cu beneficiarii
direcţi, cu personalul din subordine, cu membrii echipei de management a institutiei în care profesez,
cu studenţii, cu reprezentanţii altor autorităţi pub
publice sau ONG-uri.
uri.
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Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţă digitală

▪ Organizarea şi susţinerea grupurilor de formare iniţială / continuă şi de suport pentru asistenţi sociali,
educatori ,supraveghetori, asistenţi maternali profesionişti, alţi specialişti din domeniul asistenţei şi
protecţiei sociale
▪ Conceperea şi organizarea de programe socio
socio-psihoterapeutice
psihoterapeutice pentru
pen copiii aflaţi în dificultate (cei
cu dizabilităţ
dizabilităţi, cu tuburări de comportament etc.)
▪ Permisul European de Conducere a Computerului (ECDL) Start

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Articole publicate

▪ Niculina Karacsony, Metodologie asistenţă socială. Psihologică şi juridică a copiilor rămaşi singuri
acasă ca urmare a plecării părinţilor la muncă în străinătate - coautor - coordonatori Cătălin Luca şi
Alexandru Stelian Gulei, Editura Terra Nos
Nostra 2007, ISBN
▪ Niculina Karacsony MODELE DE BUNĂ PRACTICĂ PRIVIND DEZVOLTAREA SERVICIILOR
SOCIALE PENTRU COPIL ŞI FAMILIE
FAMILIE:: Centrul de Servicii Comunitare Bucium-Modulul
Bucium
de
Excelenţă — centrul de zi / Centrul de Servicii Comunitare Bucium — Modulul de Excelenţă —
centrul de plasament/ Echipa mobilă (serviciu public de recuperare/reabilitare la domiciliu pentru
copilul cu dizabilităţi şi familia acestuia) , în Protecţia copilului în Republica Moldova şi România, ghid
finanțat
țat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Progr
Programul
amul Operaţional Comun România-UcrainaRomânia
Republica Moldova 2007
2007–2013, apărut în 2012 ISBN
▪ Niculina Karacsony, Intervenţia specializată în cazurile cu minori / Specialized intervention in juvenile
cases,, în Egalitatea de şanse în educaţie, dezvoltare personal
personală,
ă, integrare socială, Editura
Universitară, 2013, Bucureşti, ISBN
ISBN.
▪ Niculina Karacsony
Karacsony,, Practici de economie socială în randul copiilor ocrotiţi în Complexul de servicii
sociale pentru copii Targu Frumos, judeţul Iaşi
Iaşi,, în Revista de Economie Socială, revistă
revist bilingvă
nr.1/2014, vol.IV, Editura Hamangiu 2014, ISSN
▪ Niculina Karacsony
Karacsony, Finlanda - politici şi măsuri de protecţie specială destinate copilului delincvent,
delincvent în
Revista Protecţia Socială a copilului, revistă de pedagogie şi asistenţă socială editată de Federaţia
Internaţională a Comunităţilor Educative – FICE România, Editura Universitară, Bucureşti, 2014
▪ Niculina Karacsony, Elena Filiche – Aspecte psiho-sociale
sociale privind asistenţa maternală în cadrul
DGASPC Iaşi /Psycho
/Psycho-social issues regarding the foster care in DGASPC Iaşi, în Revista Protecţia
Socială a copilului, revistă de pedagogie şi asistenţă socială editată de Federaţia Internaţională a
Comunităţilor Educative – FICE România, Editura Universitară, Bucureşti, Anul XVI nr.2-3
nr.2 (54) /2014
▪ Niculina Kar
Karacsony, Child Crime in Romania, în SEA- Practical Aplication of Science Volume I, Isue
2(4) / 2014, ISSN
▪ Niculina Karacsony, The Child Offender Under the Age of Criminal Liability,
Liability în SEA- Practical
Aplication of Science Volume III, Isue 1(7) / 2015, ISSN – L : 23602360 2554
▪ Niculina Karacsony, Analysis of Knowledge and Involvement of Community Social Workers from Ia
Iași
County in Preventing and Curbing Juvenile Crime in the journal: Analele Ştiinţifice ale Universităţii
“Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie nouă) Secţiunea Sociologie şi asistenţă socială / Scientific
Annals of the “Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi (New Series) Sociology and Social Work
Section
Section, Tom IX, no1/2016, ISSN 2065-3131 (print); ISSN 2066-8961
8961 (online),
(online) edited and printed by
the Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi Publishing House, 2016.
▪ Niculina Karacsony
Karacsony,, Delincvenţa juvenilă sub vârsta răspunderii penale - articol în curs de publicare
în unul din jurnalele Conferinței International Interdisciplinary Doctoral Conference organizată de
Romanian Association of Young Scholars în perioada 24
24-25
25 septembrie 2015, la Bucureşti.
Bucureşti
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Experiență și proiecte

▪ supervizor proiect PHARE 125 SS „Servicii de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor” implementat in
parteneriat public
public- privat
▪ supervizarea proiectelor sociale ”Centrul de Asistenţă Socială şi Îngrijire a persoanelor vârstnice la
domiciliu” si „Centrul de reabilitare a persoanelor consumatoare de alcool şi alte droguri” dezvoltate
de Primăria Municipiului Iaşi, în parteneriat cu F
Fundaţia
undaţia Solidaritate şi Speranţă
▪ trainer formator în cadrul Proiectului „ Combaterea exploatorii prin muncă a copiilor din România şi
Republica Moldova„, 2011
▪ expert pe termen scurt în proiectul POSDRU/99/5.1/G/76112 di 2011, Curs de calificare în meseria
de baby sitting, proiect al Organizaţiei Holt România –Filiala Iaşi
▪ autor al unui material descriptiv privind unele servicii sociale specializate ca modele de bună
practică, în proiectul Asociaţiei Alternative Sociale : “Together for children” cod MIS/ ET
ETC 915,
finanţat în cadrul Programului Operaţional Comun România
România-Ucraina
Ucraina-Republica Moldova 2007-2013
▪ membru în cadrul proiectului COST Action IS1311, Intergenerational Family Solidarity across Europe
▪ membru în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/132400, cu titlul “Tineri cercetători de de succes –
dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi internaţional
internaţional”.

Participări la conferințe,
comunicări științifice

▪ 2016 - Participare la conferinta națională
țională „Promovarea demnității umane: profesioniști și servicii
sociale„ din 22 martie 2016 organizată de Facultatea de Filosofie şi Stiinţe Social Politice din cadrul
Univ. Al. I. Cuza Iaşi şi CNASR –Iaşi,
Iaşi, în cadrul evenimentului: Zilele Asistenţei Sociale 2016
▪ 2016- Susţinerea comunicării cu titlul: ”Analiză privind gradul de cunoaștere
cunoa
și implicare a asistenților
sociali comunitari din jude
județul
țul Iași în prevenirea și limitarea delincvenței juvenile” în cadrul
workschopului : Domenii noi de cercetare în asisten
asistența
ța socială, organizat la Iaşi de Facultatea de
Filosofie şi Stiinţe Social Politice din cadrul Univ. Al. I. Cuza Iaşi şi CNASR –Iaşi în data de 22 martie
2016 cu ocazia Zilelor Asistenţei Sociale 2016
▪ 2015- Participare în 8 decembrie la Gender Budgeting Training - Practicing STAGES at the
th UAIC:
Achievements and Challenges for Gender Equality in Science, Trainer: Ms. Barbara de Micheli,
gender expert Fondazione Giacomo Brodolini, Italy
▪ 2015 – Participare în perioada 23- 24 septembrie la seminarul internaţional Gender and Science:
Mainstre
Mainstreaming
aming Gender Equality in Science and Research Performing Organizations, organized by
Centre for Gender Equality in Science and International Training Centre
Centre- International Labour
Organization (ITCILO), Trainer: Ms. Benedetta Magri, gender expert ITCILO
▪ 2015 – Participare la Conferinţa Internațională
țională IIDC 2015 (International Interdisciplinary Doctoral
Conference) organizată de Romanian Association of Young Scholars - în perioada 24-25 septembrie
la Bucureşti, cu tema: Delincvenţa juvenilă sub vârsta răspunde
răspunderii
rii penale
▪ 2015 – Participare on- line cu tema: ’’Abordarea delincvenţei juvenile în spaţiul comunitar european
’’la Conferinţa Internaţională’’Interdisciplinary Research and Professional Development Within
International Context ’’organizată la Iaşi, în pe
perioada 10-12
12 iunie de Univ. Al. I. Cuza Iaşi
▪ 2015- Participare la IIRP Europe Conference 2015’’From Dream to Reality:Dawning of a New Social
Science’’organizată în perioada 10
10-12
12 iunie de Institutul Internaţional de Practici Restaurative, în
Budapesta, Un
Ungaria
▪ 2015 - Participare în perioada 7-10
10 mai cu tema : Infracţionalitatea în rândul copiilor care nu răspund
penal, la International Conference “Humanities and Social Sciences Today.Classical and
Contemporary Issues “ organizată în “ the Innovation and d
development
evelopment in the Patterning and
Representation of Knowledge fhrough PhD and Post
Post- PhD Fellowships POSDRU / 159/1.5/ S/
133675 Project, Romanian Academy, Iasi Branch
▪ 2015 - Participare în perioada 24-25
25 aprilie, cu tema :Theories and practices regarding the
t child who
commits criminal acts and is not regarded as criminally responsible la “ The 7th SEA International
Conference Interdisciplinary Approaches Between Traditional and Modern Methods “ organizată la
Iaşi de The Romanian Foundation for Business Int
Intelligence
elligence şi Romanian Academy, Iasi Branch
▪ 2015 - Participare la conferinta „Promovarea demnităţii şi valorii oamenilor” din 10 martie 2015
organizată de Facultatea de Filosofie şi Stiinţe Social Politice din cadrul Univ. Al. I. Cuza Iaşi şi
CNASR –Iaşi, în cadrul evenimentului: Zilele Asistenţei Sociale 2015
▪ 2015 - Susţinerea comunicării cu titlul: Exploratory research on children in conflict with criminal law.
Evaluation and interventions strategies în cadrul evenimentului: Zilele Asistenţei Sociale 2015
organizat la Iaşi de Facultatea de Filosofie şi Stiinţe Social Politice din cadrul Univ. Al. I. Cuza Iaşi şi
CNASR – Iaşi în data de 10 martie 2015
▪ 2015 - Participare la conferinta: Servicii psihopedagocice- intervenţii specifice şi integrate la nivelul
şcolii,
colii, organizată de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, în dat de 23
februarie 2015
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▪ 15 - 21.12.2014, schimb de experienţă – vizită de documentare Germania, regiunea Hardz
▪ 9- 12.11.2014, schimb de experienţă – vizită de documentare Ucraina, regiunea Vinnytsia
▪ 13.05.2014 – 17.05.2014 - participant Finlanda, schimb de experienţă pe tema copiilor în conflict cu
legea – vizită de documentare
▪ 2014 – participant conferinţa:Criza economică şi socială – soluţii ale asistenţei sociale – organizată
de Facultatea de Filosofie şi Stiinţe Social Politice din cadrul Univ. Al. I. Cuza Iaşi şi CNASR –Iaşi, în
cadrul evenimentului: Zilele Asistenţei Sociale 2014
▪ 2014 - susţinere comunicare ştiinţifică
tiinţifică cu titlul: Evaluarea serviciilor de asistenţă şi protecţie a
copilului în conflict cu legea în cadrul evenimentului: Zilele Asistenţei Sociale 2014 organizat la Iaşi
de Facultatea de Filosofie şi Stiinţe Social Politice din cadrul Univ. Al. I. C
Cuza Iaşi şi CNASR –Iaşi,
martie 2014
▪ 2014 – participant la lucrările seminarului regional cu tema: Asistenţa maternală în România –între
realitate şi deziderat, organizat de Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative din România şi
D.G.A.S.P.C. Nea
Neamţ
▪ 2014 – participant Conferinţă regională: Fii ACTIV ! Rolul actorilor socio-economici
socio
în orientarea în
cariera a elevilor
▪ 3.06.2013 – 7.06.2013 – participant la sesiunea de instruire organizată la Suceava în cadrul
proiectului Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a sistemului de protecţie a copilului în România
▪ 2013 – diplomă de mulţumire pentru sprijinul oferit şi buna colaborare în desfaşurarea activităţilor
Sucursalei Teritoriale Iaşi a Colegiului Naţional al asistenţilor Sociali din România în a
anul 2013
▪ iunie 2011
2011-organizare si participare la cea de-a IV-A
A Conferinta Internationala UNIFERO, (certificat
de voluntariat in cadrul Uniunii Internationale a Femeilor Romane);
▪ 8.12.2011
8.12.2011-9.12.2011 – participant seminar de formare Combaterea exploatării prin
p muncă a copiilor
din România şi Republica Moldova
▪ Decembrie 2011 – participant la dezbaterea cu tema Integrarea copilului cu dizabilităţi în şcoală –
actualităţi şi perspective
▪ 7.03.2011 -9.03.2011
9.03.2011 participant curs Rolul Comisiei pentru Protecţia Copilului
Copi
în integrarea socială a
copilului cu dizabilităţi, curs organizat de Ministerul Muncii
▪ 29.09.2011
29.09.2011-02.10.2011 - organizare si participare la Conferinta Nationala „Medierea„Medierea Prezent si
Viitor” organizata de Camera Mediatorilor Iasi;
▪ lector universita
universitarr la Univ.”P. Andrei” din Iasi, Facultatea de Drept, disciplina Dreptul Securitatii Sociale
si Facultatea de Asistenta Sociala si Sociologie, disciplinele: 1.Asistenta Sociala a Familiei si
Copilului si 2. Sistemul de Asistenta Sociala, incepind cu anul un
universitar
iversitar 2009-2010.
2009
▪ iunie 2008 – participare la Sesiunea Internationala de Comunicari Stiintifice, a Universitatii „Petre
Andrei”din Iasi, editia a II
II-a,
a, tema „Agresorul si victima in cultura violenţei”;
▪ Unic participant in calitate de reprezentant al au
autoritatilor
toritatilor locale, pe langa reprezentanti ai
ministerelor/agentiilor nationale de resort, inclusiv reprezentanti ai Grupului la Nivel Inalt pentru Copii
Romaniei de pe langa Cancelaria Primunlui Ministru, la masa rotunda organizata de UNICEF
Romania in B
Bucuresti,
ucuresti, in data de 16.04.2008, pe tema „Abordarea problematicii copiilor ramași
rama
singuri acasă în urma migraţiei părinţilor la muncă în străinătate: Îmbunătă
Îmbunătățirea mecanismelor de
referire şi dezvoltarea serviciilor la nivel comunitar;

▪ Coparticipant la p
propunerile
punerile de LEGE FERENDA privind Ordinul nr. 219 din 15 iunie 2006
privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de
îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate;
▪ 2005 abs
absolvent Institutul Național de Administraţie – Managementul serviciilor sociale (7
zile);
▪ iunie 2004 – participare la Sesiunea anuala de comunicări ştiinţifice, ediţia a XII-a
XII a
Universităţii „Petre Andrei”;
▪ martie 2004 – participant în cadrul programului Women
omen and democracy Goteborg
▪ mai 2002 – participant seminar Reabilitarea bazata pe comunitate a copiilor și adulților cu
dizabilită
dizabilități, Fundația Star of Hope
▪ 2001 – 2003 – membru consultant in echipa CMSC si Asociatia „Alternative Sociale” pe
tematica delicv
delicventei juvenile;
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▪ 1996 – 1998 – profesor asociat Facultatea de Psihologie si Asistenta Sociala din cadrul
Universitatii „P. Andrei” – Iasi.
Alte cursuri si calificări

▪ Program de perfectionare Manager Imbunatatire Procese - cod COR 242108 (Certificat
de Absolvire seria J nr. 00146366) – octombrie 2015;
▪ Program
rogram de specializare Manager de proiect - cod COR 242101 (Certificat de Absolvire
seria K nr. 00011898), program asigurat in cadrul Scolii Doctorale de Universitatea „Al.I.
Cuza” din Iasi In calitate de partener al proiectului: Tineri Cercetatori de success dezvoltare profesionala in context interdisciplinar si international (POSDRU/159/1.5/S/
132400) – septembrie 2015;
▪ Programul de iniţiere/perfecţionare/specializare pentru ocupaţia de:
d Evaluator de
Furnizori şi Programe de Formare
Formare, cod COR 242408 – perioada 09.03.2015 - 18.03.2015
Iaşi, Certificat de Absolvire seria J nr. 00262632
00262632;
▪ Formare de Mediatori, curs organizat de către Human Toolkit în parteneriat cu Fundaţia
Camera de Arbitraj şi Mediere Iaşi în perioada 26.09.2011 - 9.10.2011, Adeverinţă nr.
6615 din 10 noiembrie 2011 eliberată de Consiliul de Mediere înfiinţat în ba
baza legii
192/2006
192/2006;
▪ Program
rogram de iniţiere/perfecţionare/specializare pentru ocupaţia de Formator, cod COR
241205 – perioada 26.05.2010 - 10.06.2010 Iaşi, Certificat de Absolvire seria F nr.
0355210
0355210;
▪ Curs
urs de perfectionare Manager proiect - Centrul de Studii Europene, Universitatea Al.I.
Cuza din Iasi, iunie 2008 (adeverinta 69/30.06.2008).
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