Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

ROMAN CRISTINEL CONSTANTIN

Adresă(e)

Str. Gheorghe Asachi nr.3 sc A ap.5 Cugir jud. Alba
Mobil:

0755744907

Fax(uri)
E-mail(uri)

cristiroman521@yahoo.ro

Naţionalitate(-tăţi)

Româna

Data naşterii

30.08.1978

Sex

Masculin

Experienţa profesională

Serviciul Public de Asistenta Sociala

Perioada

Mai 2011 ––

Funcţia sau postul ocupat

INSPECTOR DE SPECIALITATE CENTRUL DE ASISTENTA
COMUNITARA-SPAS CUGIR

Activităţi şi responsabilităţi
principale








Numele
şi
angajatorului

Crearea unui parteneriat intre comunitatile de romi si autoritatea publica locala
Consiliere, informare , persoane din grupuri vulnerabile si grupuri defavorizare
Implicarea in facilitarea relatiilor de parteneriat si colaborare intre actori sociali locali si actori regionali si nationali in cadrul
asistentei sociale
Intocmire anchete sociale
Realizarea de activitati pentru dezvoltarea individuala a copiilor
si tinerilor

adresa Serviciul Public de Asistenta Sociala/ Cugir jud Alba, Str 21
Decembrie 1989, Nr 3, 515600

Tipul activităţii sau sectorul Asistenta Sociala
de activitate

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

15 Iulie
2018Expert local pe problematica romilor
 Cunoaște și respectă prevederile contractului de finantare
si anexele specifice (cererea de finantare), ale manualului
beneficiarului dar si prevederile legislatiei nationale si
comunitare specifice domeniului de activitate pe care il
desfășoară
 Participă la îndeplinirea obiectivului general al proiectului, a
obiectivelor specifice, a indicatorilor propusi dar și a
rezultatelor specifice activității partenerului P4
 Participă la activitatea de informare și publicitate a
proiectului
 Medierea relațiilor intre comunitatea de romi și autoritatile
administrației publice locale, respectiv între grupul țintă și
actorii implicați în evaluare si furnizare servicii
 Activitati specifice proiectelor

Numele si adresa
Orasul Cugir
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul ONG, Proiecte cu finantare europeana
de activitate
Proiectul” "INCLUZIV - investiţie europeană pentru dezvoltarea socială în Cugir", Cod SMIS 113656

Perioada
Funcțiia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

2015 Februarie-Iunie/4 luni
Exepert consiliere









Numele
şi
angajatorului

selectarea,inregistrarea participantilor si verificarea documentelor persoanelor din grupul tinta
elaborare metodologie de furnizare a serviciilor de informare
si consiliere profesionala
acordare consiliere in domeniul orientarii profesionale pentru persoanele din grupul tinta
pregatirea si organizarea activitatilor de consiliere si mediere
profesionala si identificarea zonelor de actiune,pregarirea
documentelor si formularelor necesare
realizarea sesiunilor de consiliere prin evaluarea identitatii
vocationale a persoanelor din grupul tinta
centralizarea datelor ale grupului tinta si furnizarea informatiilor solicitate de catre membrii echipei de management a
proiectului

adresa Asociatia Alternative Millenium //com. Decea jud. Alba

Tipul activităţii sau sectorul ONG, Proiecte cu finantare europeana
de activitate
Proiectul”Definesteti viitorul”POSDRU/173/6.1./S/14828

Perioada

21 Noiembrie 2011 - Februarie 2015 – 39 luni / 3 ani si 3 luni

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele
şi
angajatorului

Asistent social






Voluntariat
Anchete soiale
Identificarea copiilor proveniti din familii nevoiase
Raportarea situatiei monitorizate
acordarea de sprijin părinților astfel încât aceștia să obțină certificate de naștere și alte documente necesare.

adresa Asociatia Ovidiu.Ro/ Bacau: st Ionita Sandu Sturdza 77B
Romania,600269 Bucharest: 4 Dr. Raureanu, 3rd floor, Romania,
050048

Tipul activităţii sau sectorul de Proiect cu finantare europeana-„ Fiecare copil in gradinita”
activitate
ONG, incluziunea romilor, societate civila

Perioada

15 Noiembrie 2013 – 15 Noiembrie 2014– 12 luni

Funcţia sau postul ocupat

Voluntar

Activităţi şi responsabilităţi  Consiliere si informare
principale
introducerea politicilor de ocupare ale tinerilor romi in Planul Regional de pentru ocuparea fortei de munca si incluziune sociala
 Sesiuni de formare in :politici de ocupare ,metode de advocasy
si antidiscriminare,
 sesiuni de prezentare Leadership, Lobby si advocacy (inclusiv
photovoice)
 Sesiuni de colectare date cu privire la masurilede ocupare pe
piata muncii a tinerilor romi
Numele
şi
angajatorului

adresa Asociatia Centrul de Resurse Apollo
Ploiesti Str Stefan Greceanu, Nr 33, Bl L3, Et 4 Ap. 16, ,
Judetul Prahova, Romania

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

ONG,Proiect cu finantare europeana
„Roma youth-innovation and advocacy for employment”finantat
de Open Society Foundation

Perioada
Funcția

2013Președinte Asociația Cultură și Tradiție Rom@Gal

Perioada

1997-2010 – 13 ani

Funcţia sau postul ocupat

Muncitor

Activităţi şi responsabilităţi Productie
principale
Numele
şi
angajatorului

adresa S.C.BETACOM S.A . -CUGIR st.Serelor /Cugir
S.C. METALUL S.A. –CUGIR st.Serelor /Cugir

Tipul activităţii sau sectorul Exploatarea și prelucrarea primară a lemnului
de activitate

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea
obţinută

2015-2017
/

diploma

Master

Disciplinele
principale
studiate
/
competenţe
profesionale dobândite

Managementul proiectelor Dezvoltarea Resurselor Umane ,
Sociologie Aplicata in Domeniul Proiectelor Dezvoltarea Resurselor
Umane

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Secţia de Sociologie si Asistenta sociala, Facultatea de Drept si
Stiinte Sociale , Universitatea “1 Decembrie 1918”, Alba Iulia

Perioada

2008-2010

Calificarea
obţinută

/

diploma

Diplomă de licenta - Asistent Social

Disciplinele
principale
studiate
/
competenţe
profesionale dobândite

Politici sociale, Dezvoltare Umana , Psihopatologie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Secţia Asistenta Sociala, Facultatea de Drept si Stiinte Sociale,
Universitatea “1 Decembrie 1918”, Alba Iulia

Nivelul
în
clasificarea Diploma de licenta
naţională sau internaţională

Calificarea / diploma obţinută

 2016 – Cerificat de Exercitare a Profesiei in Trapta de Specialist
/Asistenta Sociala.
 2015 - Diploma de manager intreprindere sociala – diploma
recunoscuta CNFPA.
 2012 - Diplomă formator – diploma recunoscuta CNFPA
 2012 -Diploma Operator Introducere Validare Date diploma
recunoscuta CNFPA

Aptitudini şi competenţe
personale

 Munca in echipa, competente didactice, aptitudini organizatorice,
de coordonare, de comunicare, disponibilitatea de a calatori,
empatie si sensibilitate fata de subiecte sociale , cunoasteea
comunitatii rome , rezistenta la stres, tact , putere de munca,
cunostinte specifice si specializate in domeniul medierii
interculturale, experienta in relatia cu administratia publica .

Limba(i) maternă(e)

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua
limbă maternă, vezi instrucţiunile)

Limba(i)
cunoscută(e)

străină(e)

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Vorbire

Scrier
e

Participare la Discurs oral
conversaţie

Exprim
are
scrisă

Limba română

C2

C2

C2

C2

C2

Limba engleză

B2

B2

B1

B1

B2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi
organizatorice

aptitudini organizatorice, studii de master, specializare, dezvoltarea si managementul resurselor umane,

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului



utilizare calculator (word, excel), internet,

Informaţii suplimentare



Viorica Nedel – Sef Serviciu Public de Asistenta Sociala Cugir
vioricastirbnedel@yahoo.com
Goracel Ion
– presedinte Asociatia Alternative Milenium,
goracel@yahoo.com
Elena Mocanita – Asociatia Ovidiu Ro
elena.mocanita@ovid.ro



