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LOCUL DE MUNCĂ PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ

Lector universitar/ Sef de lucrari

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01/10/2017–Prezent

Lector universitar/ sef de lucrari
Universitatea Bioterra-Facultatea de Asistenta Medicala Generala, Bucuresti (România)
Curs si seminar al disciplinei " Sociologia medicala"
Tipul sau sectorul de activitate Universitar, activitate didactica

10/03/2007–Prezent

Sef Centru
Consiliul Local al Sectorului 1, D.G.A.S.P.C. Sector 1, Centrul de Ingrijire si Asistenta "Sf. Elena"
Str. Barbu Delavrancea nr.18, Bucuresti (Romania)
Coordonarea Centrului: componenta de resurse umane, de administrativ cât şi de asigurare a calităţii
serviciilor oferite beneficiarilor;
Întocmirea fişelor de evaluare a posturilor, fişele posturilor conform legislatiei în vigoare
Verificarea şi aprobarea fişelor anuale pentru evaluarea performanţelor salariaţilor
Întocmirea de rapoarte şi alte materialeÎntocmirea notelor de fundamentare pentru iniţierea unor
măsuri de asistenţă socialăRealizarea demersurilor pentru îndeplinirea standardelor în
domeniuÎndeplinirea atribuţiilor de asistent social (parte din echipa multidisciplinară)Promptitudine în
rezolvarea situaţiilor noi
Tipul sau sectorul de activitate Activităţi privind sănătatea umană şi asistenţa socială

12/09/2011–Prezent

cadru didactic titular
Şcoala Sanitară Postliceală "Carol Davila"
Str. Viitorului nr. 161 sector 2, Bucureşti (România)
Identificarea aspectelor interdisciplinare în cadrul ariei curriculare specifice ;
Corelarea conţinutului disciplinei de învăţământ şi a activităţilor de învăţare cu obiectivele urmărite de
prevederile programei si timpul de invatare;Conducerea lecţiei conform proiectului deja stabilit şi
monitorizarea activităţii elevilor astfel încât să se obţină maximum de eficienţă a lecţiilor.Implicare în
calitate de coordonator sau membru în echipa de proiect a şcolii;
Tipul sau sectorul de activitate educaţie pentru sănătate

09/11/2011–20/04/2012

formator
Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale
Bd. Mareşal Averescu nr. 17 sector 1, Bucureşti (România)
perfecţionarea şi formarea continuă a asistenţilor personali din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
Tipul sau sectorul de activitate Activităţi privind sănătatea umană şi asistenţa socială
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03/03/2006–10/03/2007

RADU LUMINITA

Inspector specialitate (asistent social)
Consiliul Local al Sectorului 1, D.G.A.S.P.C. Sector 1, Serviciul Monitorizare Asistenti Personali
Bd.Maresal Averescu nr.17, Bucureşti (Romania)
Monitorizarea asistenţilor personali de pe raza sectorului 1, consilierea şi evaluarea socială a
persoanelor cu handicap. Efectuarea de anchete sociale la domiciliul beneficiarilor, precum şi
întocmirea rapoartelor de activitate.
Tipul sau sectorul de activitate Activităţi privind sănătatea umană şi asistenţa socială

06/12/2004–02/03/2006

Inspector specialitate (asistent social)
Consiliul Local al Sectorului 1, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1,
Serviciul Prevenire Abandon
Bd. Mareşal Averescu nr.17, sector 1, Bucureşti (România)
Consilierea şi evaluarea socială a beneficiarilor. Efectuarea de anchete sociale şi întocmirea
rapoartelor de activitate. Implementarea managementului de caz şi întocmirea planului de servicii.
Tipul sau sectorul de activitate Activităţi privind sănătatea umană şi asistenţa socială

01/08/2004–05/12/2004

Administrator
SC Mirlum SRL
Str. George Coşbuc nr.46, Ilfov, Chitila (România)
Contabilitate primară. Îndrumarea şi orientarea telefonică şi a faxurilor.
Tipul sau sectorul de activitate Alte activităŢi de servicii

01/09/1996–01/09/2000

Profesor - suplinitor
Ministerul Educaţiei, Şcoala Generală nr. 1, Chitila, Jud Ilfov.
Şoseaua Chitilei, Chitila (România)
Predarea limbii franceze şi a religiei. Insuşirea cunoştintelor de specialitate, dezvoltarea limbajului,
activităţi instructiv-educative.
Tipul sau sectorul de activitate Învătământ

08/08/1993–10/08/1995

Asistent medical
Dispensarul BBC Chitila
Şoseaua Chitilei, Chitila (România)
Intocmirea fişelor medicale, efectuarea controalelor periodice, efectuarea tratamentelor.
Tipul sau sectorul de activitate Activităţi privind sănătatea umană şi asistenţa socială

09/10/1992–07/08/1993

Asistent medical
Ministerul Sănătăţii, Spitalul CF 2, Secţia Neurologie
Bd. Mărăşti nr. 63, Bucureşti (România)
Intocmirea condicii de medicamente, efectuarea de tratamente, recoltarea probelor biologice.
Tipul sau sectorul de activitate Activităţi privind sănătatea umană şi asistenţa socială

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
14/03/2016–09/07/2016

Ofiter de legatura pentru securitatea infrastructurii critice
nationale/europene
Academia Nationala de Informatii " Mihai Viteazul", Bucuresti (România)

01/10/2008–25/07/2013
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handicap"

ISCED 8

Universitatea Bucuresti Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, Bucuresti (Romania)
Politici sociale
Proiectarea şi realizarea de cercetări sociologice (culegere, prelucrare şi analiză de date sociale) în
organizaţii şi comunităţi, cercetări culturale, studii de piaţă
 Gestionarea sistemelor de date sociale
 Diagnoza problemelor sociale/sociologice şi analiza şi aplicarea de politici publice şi sociale
 Identificarea, analiza (explicarea) şi soluţionarea de probleme şi conflicte sociale în organizaţii şi
comunităţi
 Consiliere profesională şi de integrare socială
 Analiza comunicării sociale
05/11/2012–09/11/2012

Certificat
Agentia Nationala A Functionarilor Publici, Bucuresti (Romania)
Managementul Institutiilor De Asistenta Sociala

01/10/2008–15/02/2010

Master - Managementul Serviciilor Sociale si de Sanatate

Master

Universitatea Bucuresti
Bd. Schitu Magureanu nr.9, Bucuresti (Romania)
Diagnoza problemelor sociale
Politici ale serviciilor de sanatate publica
Evaluarea serviciilor sociale si de sanatate
Sanatate publica in Uniunea Europeana
Sociologia sanatatii si a bolii
Economie socio-sanitara.Management financiar
Legislatie in sfera serviciilor sociale si de sanatate
Principii de deontologie ale profesiilor sociale si medicale
Protocol si relatii publice
Politici sociale in serviciile de asistenta sociala
Managementul resurselor umane

09/07/2010–19/10/2010

Manager proiect
Asociatia Euroeducatie
Bd. Schitu Magureanu, Bucuresti (România)
Stabilirea scopului proiectului
Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului
Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului
Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru proiect
Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect
Managementul riscului
Managementul echipei de proiect
Managementul comunicarii in cadrul proiectului
Managementul calitatii proiectului

01/10/2006–15/02/2008

Master - Institutii si Managementul Programelor Europene

Master

Universitatea Bucuresti
Schitu Magureanu nr.9, Bucuresti (România)
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Politici sociale comparate
Administratie si politici publice
Economie si politici europene
Institutii europene
Doctrine politice europene
Managementul proiectelor
Dezvoltare regionala si comunitara
Politica externa si de securitate comuna
Drept comunitar european
drepturile omului in Uniunea Europeana

01/10/2006–15/06/2007

Master - Evaluare si supervizare in Asistenta Sociala

Master

Universitatea Bucuresti
Str. Schitu Magureanu nr.9, Bucuresti (Romania)
Sistemul de asistenta sociala
Diagnoza problemelor sociale
Supervizare in asistenta sociala
Etica profesionala si a afacerilor
Microeconomie aplicata
Elaborarea si evaluarea programelor in asistenta sociala
Standarde, monitorizare si evaluare in asistenta sociala
Cultura organizationala
Politici de incluziune sociala

02/12/2006–08/12/2006

Certificat de Competente Profesionale

ANPH - S - 2006/
PIN 5

Centrul de Evaluare a Competenţelor PRO VOCATIE, Bucuresti (Romania)
Pregatirea formarii
Efectuarea formarii
Evaluarea cursantilor
Revizuirea si promovarea programelor de formare
27/04/2005–28/04/2005
Institutul pentru Dezvoltarea Copilului - Fundaţia Tulane (România)
Psihologia şi psihiatria copilului

01/10/1994–10/02/1999

Licenţiat în asistenţă socială şi teologie ortodoxă

Licenţă/ B.A. –
ISCED 6

Universitatea din Bucureşti, Bucureşti (România)
Asistenţă socială
Politici sociale
Sociologie
Fundamentele psihosociologice ale asistenţei sociale
Cunoştinţe solide şi experienţă relevantă în analiza politicilor sociale şi evaluarea programelor sociale
Cunoşinţinte solide şi experienţă în proiectarea cercetărilor de teren, coordonare, analiza datelor
primare
Credinţa ortodoxă şi misiunea Bisericii
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15/09/1988–15/06/1992

RADU LUMINITA

Diploma de Bacalaureat

Liceu

Liceul Sanitar, Bucureşti (România)
Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos
Anatomia şi fiziologia omului
Medicină internă
Microbiologie

10/09/1995–12/04/1996

Asistent generalist

Postliceala

Grupul Şcolar "Victor Babeş", Bucureşti (România)
Medicină internă
Microbiologie
Anatomia şi fiziologia omului
Tehnica îngrijirii omului sănătos şi a omului bolnav
COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

franceză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B2

B2

B2

B2

B2

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

Competenţe de comunicare

- motivare, spirit creativ
- abilitate în relaţiile interumane;
- abilitate de a lucra în echipă;
- abilitate de a lucra în medii multiculturale;
- adaptabilitate în faţa unor situaţii noi

Competenţe
organizaţionale/manageriale
Competenţe dobândite la locul de
muncă
Competențele digitale

Alte competenţe

Abilităti de leadership, capacitate de sinteză şi analiză, capacităţi decizionale

- abilitate în manipularea aparaturii de birou moderne.

Microsoft Office- Word, Excell, Power Point, Adobe

- trainer (dobandita prin activitatea practica)
- didactice
- oratorice ( dobandite prin activitatea practica de trainer si facilitator de dezvoltare personala de grup
si cea didactica)
- discreţie;
- loialitate;
- disciplinată;
- organizată;
- încăpăţânată;

4/1/18

© Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 5 / 6

Curriculum vitae

RADU LUMINITA

- conştiincioasă;
- simţ al răspunderii.
Permis de conducere

B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Referinţe

▪ POSDRU/144/6.3/S/128983 - Focus Social- expert termen lung ;
▪ POSDRU/144/6.3/S/130458 "Sanse si drepturi egale"Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013" ;
▪ POSDRU/169/6.2/S/146756 " Instruire pentru furnizarea de servicii modern- Infuse! "Axa prioritara
6 "Promovarea incluziunii sociale"

Publicaţii de specialitate
Autor unic al urmatoarelor carti :

▪ Protectia si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap - Editura Mustang, Bucuresti - 2017;
▪ Sociologie medicala - curs universitar- Editura Mustang, Bucuresti-2017;
▪ Sociologia medicala si persoanele varstnice-Editura Mustang, Bucuresti-2017

Conferinţe

"CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION FORUM –CIP FORUM 2016"
Parlamentul României – Camera Deputaţilor 30 martie 2016

În perioada 05 – 09.11.2012 am participat la cursul "Managementul Institutiilor de Asistenta Sociala"
organizat de S.C. TRIVENTO S.R.L

Am fost desemnată pentru a face parte dintre specialiştii Comisiei Superioare de evaluare ce
participa la reevaluarea persoanelor adulte cu handicap (Monitorul Oficial din 04.01.2011)

Membru al Corpului de Control CNASR - Conform Hotararii privind aprobarea listei membrilor
Corpului de Control Profesional al Colegiului National al Asistentilor Sociali, Nr. 4 din 25
ianuarie 2013, Bucuresti
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