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INFORMAŢII PERSONALE RĂDUȚ-SELIȘTE VALENTINA DIANA  
 

   0770.78.22.83      
 dianacasiana@yahoo.com 

Sexul Feminin | Data naşterii 4.07.1977| Naţionalitatea Română  
 

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
 

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

 
Asistent în cadrul Departamentului de Asistenţă Socială al Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Piteşti  

Ianuarie 2015 - prezent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septembrie 2002 – Ianuarie 2015  

Şef serviciu Proiecte şi Programe de Dezvoltare  
Primăria Craiova – Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte  
Craiova, Str. A.I. Cuza, nr. 7, 200585, Craiova, Jud. Dolj 
Tel. 0251.416235   
Fax. 0251.411561 
www.primariacraiova.ro 
 coordonarea activitatii de depunere a proiectelor pentru accesarea fondurilor externe 

nerambursabile acordate de Uniunea Europeană si alti finantatori externi sau interni; 
 coordonarea activitatii de implementare a proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile 

acordate de Uniunea Europeană si alti finantatori externi sau interni; 
 propunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova a strategiilor si programelor de 

dezvoltare locala; 
Administraţie publică 
 
Asistent social / Inspector asistență socială (din 2007) 
Arhiepiscopia Craiovei 
Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr. 3, cod poștal 200381, Craiova, jud. Dolj 
Tel. 0251. 415.054 / Fax. 0251.418.369 
www.mitropoliaolteniei.ro 
Identificarea oportunitatilor de finantare, inaintarea de aplicatii in vederea obtinerii de granturi in 
domeniul social 

 Coordonarea si supervizarea programelor, proiectelor si asezamintelor de asistenta sociala din 
Arhiepiscopia Craiovei.  

 Asigurarea de consultanta echipelor de interventie și implementare la nivel de parohii. 
Coordonarea Centrului Social Multifuncțional Best-Life pentru copii dezavantajați social. 
Social-filantropic 

                 Noiembrie 2014 Formator  
SC Tobimar Construct SRL, Alba-Iulia, România 
Pregătirea și susținerea unui curs de perfecționare profesională în ocupația Consilier orientare privind 
cariera, în cadrul proiectului POSDRU „ Îmbunătățirea competențelor personalului propriu SPO din 
Regiunile Sud -Muntenia, Nord –Est și Sud –Est” 
Formare profesională 
 

Martie-Iunie 2013  Formator  
Asociația Vasiliada, Craiova 
Pregătirea și susținerea unui curs pe tema ”Legislația și metodele privind voluntariatul în domeniul 
asistenței și serviciilor sociale”, în cadrul proiectului ”Volunteering for social cohesion”, finanțat prin 
Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007 – 2013. 
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Formare profesională 
 

Octombrie 2008 -  Decembrie 
2011  

 
Asistent universitar / Lector universitar (din 2010) 
Universitatea din Craiova – Facultatea de Teologie, Specializarea Asistență Socială 

 Sustinerea de cursuri in domeniul asistentei sociale: Management de caz în asistență 
socială, Metode și tehnici de intervenție în asistență socială, Dezvoltare comunitară, 
Managmentul și evaluarea programelor de asistență socială. 

 Sustinerea de seminarii in domeniul asistentei sociale printre care: Asistența socială a 
familiei și copilului, Politici sociale, Comunicare și consiliere în asistență socială, 
Management de caz în asistență socială, Tehnici de comunicare în asistență socială. 

 Organizarea si supervizarea activitatii de Practica a studenților in Asistenta Sociala 
Educațional, Universitar 

Mai-Decembrie 2008  Manager proiect 
Asociația Vasiliada, Craiova 

 Organizarea, coordonarea, monitorizarea si evaluarea activitatilor si supervizarea echipei de 
management din cadrul proiectului  ”Centrul de Informare și Consiliere pentru 
Persoanele cu Dizabilități Sfânta Ecaterina”, finanțat prin Programul PHARE 2006 
Coeziune Economică și Socială: Dezvoltarea Resurselor Umane. 

 Promovarea incluziunii sociale prin masuri care sa sustina si sa vina in sprijinul politicilor de 
ocupare existente la nivel local si regional pentru persoanele cu dizabilitati 

 Infomarea si constientizarea angajatorilor cu privire la combaterea discriminarii si la facilitatile 
create de angajarea unei persoane cu dizabilitati. 

Social-filantropic 

Ianuarie 2002 – Ianuarie 2005  Manager proiect 
Asociația Vasiliada, Craiova 

 Organizarea, coordonarea, monitorizarea si evaluarea activitatilor si supervizarea echipei de 
management din cadrul proiectului  ”O viață normală pentru copiii seropozitivi”, finanțat 
de Fundația Children in Distress din Marea Britanie. 

 Organizarea si coordonarea a diverse activități sociale si de advocacy in beneficiul copiilor si 
tinerilor infectati HIV/SIDA si al familiilor acestora 

Social-filantropic 

Septembrie 1998 – August 2002 Educatoare, grad definitiv 
Circumscriptia scolara Almaj, gradinita Bogea, jud Dolj 
Realizarea de activitati instructiv-educative cu copiii prescolari, conform programelor aprobate 
de Inspectoratul scolar 
Educational 
 

Septembrie 1997 – August 1998 Educatoare 
Gradinita nr. 33 Craiova,  jud Dolj 
Realizarea de activitati instructiv-educative cu copiii prescolari, conform programelor aprobate 
de Inspectoratul scolar 
Educational 
 

Septembrie 1996 – August 1997 Educatoare 
Centrul de Plasament pentru copii nr 2 Craiova, jud Dolj 
Realizarea de activitati instructiv-educative cu copiii prescolari, conform programelor aprobate 
de Inspectoratul scolar 
Educational 
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 EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

 

 

 

 

Octombrie 2008 – Iunie 2013 Diplomă de doctor în sociologie. Tema: Impactul proiectelor sociale ale 
Bisericii Ortodoxe Române în comunitățile rurale din județele Dolj și Gorj 

 

Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială 
Metodologia cercetării sociologice / Globalizare, comunități și dezvoltare comunitară / Instituții, 
organizații, dezvoltare socială / Comunități umane, familie, devianță / Procese și structuri sociale / 
Politici sociale / Comunicare, opinie publică, psihosociologie etc 

2011 Certificat de absolvire Formator de formatori 
Centrul Zonal de Educația Adulților Craiova 

Pregatirea formarii, Realizarea activitatilor de formare, Evaluarea participantilor la formare, 
Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare, Marketing-ul formarii, Proiectarea 
programelor de formare, Organizarea programelor si a stagiilor de formare, Evaluarea, 
revizuirea si asigurarea calitatii programelor si stagiilor de formare. 

2010 Certificat de absolvire  
Asociația Institutul Român de Training, București 
Competențe sociale și civice 
 

2010 Certificat de Competenţe Profesionale  
Animator socio-educativ 

Asociația „Sprijiniţi Copiii”, Alba Iulia 
Comunicarea interactivă, Efectuarea muncii în echipă, Dezvoltarea profesională proprie, 
Elaborarea proiectelor de animaţie, Asigurarea securităţii participanţilor la activitate, 
Promovarea activităţii şi imaginii organizaţieiCoordonarea echipei pluridisciplinare de 
animaţie, Implementarea activităţii de animaţie, Implementarea proiectelor complexe de 
animaţie, Dezvoltarea comportamentului pro-social. 
 

2010 Certificat de absolvire Mediator Social 
Asociația „Sprijiniţi Copiii”, Alba Iulia 
Comunicarea interpersonală, Lucrul în echipa multidisciplinară, Asigurarea perfecţionării 
profesionale, Realizarea planului de intervenţie, Indrumarea beneficiarilor în vederea soluţionării 
problemelor legate de aplicarea prevederilor legale, Întocmirea dosarelor pentru beneficiarii grupului 
ţintă, Asigurarea legăturii beneficiarului cu autorităţile locale, Monitorizarea şi acordarea de sprijin în 
gestionarea vieţii cotidiene a beneficiarului, Întocmirea raportului de activitate privind situaţia 
beneficiarilor. 

2008 Certificat de absolvire Specialist în domeniul calității 
Grupul Școlar Spiru Haret Craiova 
Imbunatatirea continua a propriei pregatiri profesionale, Asigurarea calitatii proceselor, 
Organizarea auditurilor calitatii, Coordonarea elaborarii documentatiei sistemului calitatii, 
Educarea, instruirea si motivarea personalului pentru calitate, Definirea politicii in domeniul 
calitatii, Stabilirea si imbunatatirea structurii organizatorice etc 

2008 Certificat de absolvire Evaluator competențe profesionale 
Grupul Școlar Spiru Haret Craiova 
Planificarea si organizarea evaluarii, Inregistrarea si raportarea rezultatelor evaluarii, 
Efectuarea evaluarii, elaborarea instrumentelor de evaluare, analizarea informatiilor si luarea 
deciziei privind competenta, Verificarea interna a proceselor de evaluare, Verificarea externa 
a proceselor de evaluare. 
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COMPETENΤE PERSONALE 

 

  

 

2006 Certificat de absolvire Formator de formatori 
Schultz Consulting 

Pregatirea formarii, Efectuarea formării, Evaluarea cursanţilor, Revizuirea si promovarea 
programului de formare. 

Octombrie 2003 – Iulie 2005 Diplomă de master Managementul Proiectelor Internaționale. 
Tema: Monitorizarea indicatorilor de performanță în proiecte de asistență socială 
creștină 

 

Școala Națională de Studii Politice și Administrative – Facultatea de Comunicare și Relații Publice 
Teoria comunicarii, Planificarea, elaborarea si implementarea proiectelor, Management 
financiar, Microsoft project, Management si marketing, Construirea echipei de proiect, 
Managementul riscului, Programe si proiecte internationale in Romania, Mediul legislativ al 
proiectelor internationale, Primavera project, Relatii publice, Monitorizarea proiectelor 

1998-2002 Diplomă de licență Asistență Socială  
Universitatea din Craiova – Facultatea de Teologie, Specializarea Asistență socială 

Management în asistență socială, Teoria și practica comunicării interpersonale, Introducere 
în psihologie, Informatică, Psihologie socială aplicată, Dezvoltare comunitară, Elemente de 
drept civil și penal, Legislația muncii și protecției sociale, Metode statistice în științele socio-
umane etc 
 

1998-2002 Diplomă de Bacalaureat  
Şcoala Normală Ştefan Velovan Craiova – Facultatea de Teologie, Specializarea Educatoare 

Pedagogie, Psihologie, Practică pedagogică, Metodica predării Limbii Române, Metodica 
dezvoltării vorbirii, Metodica jocului, Lb. Engleză, Lb. Franceză, Pedagogie preşcolară  etc 

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  
Ascultare  Citire  Participare la 

conversaţie  Discurs oral   
Limba Engleză B2  B2 B2 B2 B2 

Limba Franceză B2 B2 B2 B2 B2 
 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ Competențe de ascultare activă, primire și furnizare de feedback, empatie și limbaj nonverbal, 
obținute ca urmare a activităților de lucru în diverse echipe de implementare proiecte, de coordonare 
a unor echipe de intervenție în domeniul social, de furnizare servicii educaționale în domeniul 
universitar, de furnizare a unor traininguri și de realizare a corespondenței cu diverși parteneri și 
colaboratori din țară și străinătate în vederea realizării activităților mai sus menționate. 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Grad înalt de cunoaștere a cerințelor de planificare, organizare, supervizare și monitorizare a 
activităților specifice dezvoltării organizaționale/instituționale prin proiecte ca urmare a exercitării 
funcțiilor de manager de proiect și asistent manager (atât în calitate de angajat cât și în calitate de 
voluntar) în cadrul a diverse proiecte cu finanțare Europeană ale unor instituții publice și private de la 
nivel local (Universitatea din Craiova, Arhiepiscopia Craiovei, Asociația Vasiliada, Centrul Zonal de 
Educația Adulților). 

▪ Foarte bune cunoștințe și abilități în domeniul dezvoltării organizaționale și în sfera dezvoltării 
integrate a resurselor umane ca urmare a exercitării funcției de coordonator programe sociale în 
cadrul unor organizații neguvernamentale (Asociația Vasiliada). 

Competenţe dobândite la locul 
de muncă  

▪ Expertiză înaltă în practica asistenţei sociale, obţinută în perioada 2002-2015, având în prezent 
treapta de competenţă Principal şi Atestat de Liberă Practică eliberat de Colegiul Naţional al 
Asistenţilor Sociali din România, cod RNASR 0070/70. 

▪ Expertiză înaltă în domeniul pregătirii și organizării informației și al comunicării interpersonale ca 
urmare a furnizării de servicii de formare pentru furnizori publici şi privaţi și susținerii de sesiuni de 
training în domenii diverse (managementul performanței, management organizațional, comunicare 
interpersonală, lucru în echipă, manager de proiect, formare de formatori, managementul 
voluntarilor, management strategic etc).  

▪ Competenţe didactice precum şi de organizare şi îndrumare a studenţilor în practica în asistenţă 
socială şi de colaborare activă cu instituţiile de practică din judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea şi 
Olt, ca urmare a funcţiei de lector deţinută la Departamentul de Asistenţă Socială al Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă din Craiova. 

▪ Expertiză înaltă în conducerea de proiecte cu finanţare nerambursabilă, în organizarea muncii 
echipelor de implementare și elaborarea de documente interne și rapoarte de activitate ca urmare a 
activității de management exercitată în cadrul proiectelor implementate și coordonate pentru diverse 
instituții publice și private. 

▪ Exprtiză înaltă în colaborarea cu parteneri din țară și din afara țării ca urmare a parteneriatelor 
dezvoltate și susținute cu reprezentanți ai unor instituții locale, județene, naționale și Europene 
publice și private în domeniul educațional, al serviciilor sociale, societății civile și sectorului privat. 

▪ Experienţă înaltă în diseminarea şi popularizarea rezultatelor ştiinţifice prin crearea de bloguri, 
redactarea de reviste de specialitate, organizarea de conferinţe şi întâlniri de lucru etc. 

▪ Competențe dezvoltate de scriere și implementare de proiecte cu finanțare Europeană, de redactare 
și încheiere de convenții și protocoale de colaborare cu diversi parteneri și furnizori, de realizare a 
corespondenței cu diverși colaboratori din țară și străinătate atât în limba română cât și în limbile 
Engleză și Franceză.  

Competenţe informatice  ▪ Cunoștințe și experiență avansată de folosire a aparaturii multimedia pentru conferințe, exersate în 
cadrul sesiunilor de instruire și formare. 

▪ Abilități de lucru în Word, Power Point, Open Office, Networking; 

Alte competenţe  ▪ Înalte competențe de redactare reviste, pliante, afișe; 
▪ Organizare de conferințe, expoziții, dezbateri, întâlniri de lucru; 
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PROGRAME, PROIECTE, 
GRANTURI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 – expert formator pe termen scurt în echipa proiectului Şomer Antreprenor? Se poate! –
ŞANSA, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 4 – Modernizarea serviciului public de ocupare, 
Domeniul major de intervenţie 4.1 – Întărirea capacităţii SPO de furnizare a serviciilor de 
ocupare, cod proiect POSDRU/111/4.1/S/91809.  
2013 – expert mediere pe termen lung (consilier forţă de muncă şi şomaj - cod COR 242301) în echipa 
proiectului  Esti calificat, devii angajat!, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de 
ocupare, Domeniul major de intervenţie 5.2 - Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale 
în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă, cod proiect 
POSDRU/110/5.2/G/87564. 
2013 -  expert formator pe termen scurt în echipa proiectului ”Volunteering for social cohesion”, derulat 
de Asociația Vasiliada și finanțat prin Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007 –
2013, nr. de referinţă 2(4) -3.3-12, MIS – ETC Code.556. 
2013 – manager proiect New ressources for our community, implementat de Universitatea din 
Craiova (Facultatea de Drept și Științe Sociale) în cadrul Programului de Învățare pe tot 
Parcursul Vieții GRUNDTVIG, finanţat de Comisia Europeană prin ANPCDEFP. Valoarea 
finanţării: 20.000 Euro. Cod proiect GRU-13-C-LP-418-DJ-RO. 
2010 -  expert formator pe termen scurt în echipa proiectului ”Strategia de dezvoltare socială a 
localităților membre în Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba-Iulia – AIDA”, cod SMIS 3135, 
finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative din Fondul Social European, în 
perioada 29 septembrie 2009 – 28 decembrie 2010.  
2010 - expert formator pe termen scurt în echipa proiectului „Să creşti mare!”, implementat de Asociația 
Vasiliada cu finanţare din partea Uniunii Europene prin Programul Facilitatea de tranziţie 
2007/19343.03.03 – Integrarea în societate a tinerilor aparţinând minorităţilor şi grupurilor dezavantajate, 
nr de referinţă AB 31. 
2009-2011 – asistent manager proiect Intercultural Methods of Community Development, 
implementat de Universitatea din Craiova (Facultatea de Teologie) în cadrul Programului de 
Învățare pe tot Parcursul Vieții GRUNDTVIG finanţat de Comisia Europeană prin ANPCDEFP, 
cod proiect  GRU-09-C-LP-14-DJ-RO. 
2009-2011 – asistent manager proiect Art for sustainable action project, implementat de Centrul 
Zonal de Educația Adulților în parteneriat cu Casa de Cultura Traian Demetrescu în cadrul 
Programului de Învățare pe tot Parcursul Vieții GRUNDTVIG, finanţat de Comisia Europeană prin 
ANPCDEFP, cod proiect 2009-1-NL1-GRU06-01417-4.  
2008 – manager proiect ”Centrul de Informare și Consiliere pentru Persoane cu Dizabilități Sf. 
Ecaterina”, implementat de Asociația Vasiliada în cadrul programului PHARE 2006 – Măsuri de 
Incluziune Socială. Nr de referinţă al proiectului OIRSV/DJ/016. Cod proiect PHARE 2006/018-
147.04.02.03.01.010.407. Valoarea finanţării: 73.879,31 Euro. 
2007 - expert formator pe termen scurt în echipa proiectului ”Ai dreptul să știi!”, implementat de 
Asociaţia Vasiliada cu finanţare din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti. 
2002-2005 – manager proiect ”O viață normală pentru copiii seropozitivi” implementat de 
Asociația Vasiliada cu finanțare din partea Fundației Children in Distress din Marea Britanie.
Valoarea finanţării 140.000 USD.  
2004 – manager proiect ”Trepte către adevăr: trăind cu virusul HIV”, implementat de Asociația Vasiliada 
cu finanțare din partea Ambasadei Țărilor de Jos la București prin programul MATRA KAP, în perioada 
februarie 2004 – ianuarie 2005. Cod proiect RO/Matra-KAP/04-02. Valoarea finanţării nerambursabile 
9.742 Euro. Principalele publicaţii: revista Atitudini sero...pozitive, numerele 1-12. 
2004 – manager proiect ”Centrul social Aripi de Lumină pentru copii și tineri cu nevoi speciale –
componenta asistență materială”, implementat de Asociația Vasiliada cu finanțare din partea 
ANPH - Autoritatea Națională pentru Persoane cu Handicap. Valoarea finanţării 35.000 Ron. 
2003 – manager proiect “Drumuri către inima copiilor seropozitivi” implementat de Asociația 
Vasiliada cu finanțare din partea SSPH – Secretariatul de Stat pentru Persoane cu Handicap, în 
perioada ianuarie-decembrie 2003. Valoarea finanţării: 25.600 Ron. 
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TEZA DE DOCTORAT 
 
 

CĂRŢI, CAPITOLE ÎN CĂRŢI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LUCRĂRI SUSŢINUTE ÎN 

CADRUL UNOR CONFERINŢE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2003 – manager proiect ”Trepte către adevăr: infecția cu virusul HIV”, implementat de 
Asociația Vasiliada cu finanțare din partea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția de 
Tineret și Sport Dolj. Valoarea finanţării: 850 Ron. Principala publicaţie: broşura ”Trepte către 
adevăr: infecția cu virusul HIV”. 
2003 – manager proiect ”1 Decembrie – Ziua Anti-SIDA”, implementat de Asociația Vasiliada cu 
finanțare din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Dolj. Valoarea finanţării: 1500 Ron. 
2003 – manager proiect “Comunitatea locală şi modalităţile concrete de sprijinire a copiilor 
seropozitivi”, implementat de Asociația Vasiliada cu finanțare din partea Fundației Principesa 
Margareta a României. Contract de finanţare nr.: CR-73-03, Cerere de finanţare nr.: KBF II 68. 
Valoarea finanţării: 655 Euro. 
 
Biserica şi dezvoltarea capitalului social în comunităţile rurale, Ed. Beladi: Craiova, 2016, 416 
pag, ISBN 978-973-7773-54-8. 
 
Asistenţa socială participativă (pp. 134 -137), Funcţii şi roluri în asistenţa socială (pp. 422-429), 
Întrevederea (pp. 515 – 520) şi Tehnici de lucru în asistenţa socială (pp. 899 – 902) în Neamţu, G 
(coord)  Enciclopedia Asistenţei Sociale, Ed: Polirom, Iaşi, 2016, ISBN 978-973-46-4439-1. 
Advocacy pentru dezvoltare durabilă – cum să implicăm grupurile dezavantajate în 
promovarea culturii protecţiei mediului înconjurător (co-autor), Ed. Revers: Craiova, 2011 (ISBN 
978-606-611-462-2) – revistă realizată în cadrul proiectului ”Artă pentru proiecte de acțiune durabilă”
(Art for sustainable action projects), finanțat de Comisia Europeană prin ANPCDEFP, Programul de 
Învăţare pe tot parcursul vieţii Grundtvig, cod proiect 2009-1-NL1-GRU06-01417-4.  
Teoria abilitării beneficiarului sau teoria empowermentului (cap. II.10, pp 37-42) și Teoria pledării 
cauzei beneficiarilor de servicii sociale (advocacy) (cap. II.11, pp 43-44), în Teoria și practica 
asistenței sociale – suport de curs, Craiova (2010), lucrare colectivă tipărită de Universitatea din 
Craiova – Facultatea de Teologie. 
Managementul resurselor umane (Planificarea și raportarea activităților și Chestionare pentru 
autoevaluare și pentru cunoașterea nevoilor de instruire) (cap. II, pp 105-111 şi pp 115-116) și 
Managementul de caz (Criterii de eligibilitate a beneficiarilor și Instrumente de intervenție în 
asistența socială) (cap. VI. 4., pp 177-232), în Manualului Organizației (Asociația Vasiliada), (ISBN 
978-973-7763-98-3), Ed. Mitropolia Olteniei: Craiova, 2008, lucrare colectivă. 
Monitorizarea indicatorilor de performanță în proiecte de asistență socială creștină, Școala 
Națională de Studii Politice și Administrative – Facultatea de Comunicare și Relații Publice, lucrare de 
disertație nepublicată (Craiova, 2006). 
Revista ”Atitudini sero-pozitive” (redactor șef), redactată în cadrul proiectului ”Trepte către adevăr: 
trăind cu HIV” finanțat de Ambasada Regatului Țărilor de Jos la București, în perioada februarie 2004 
– ianuarie 2005. Cod proiect RO/Matra-KAP/04-02. 
Revista ”Trepte către adevăr: infecția cu virusul HIV”, (redactor șef), redactată în cadrul proiectului  
cu același nume finanțat de Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţia pentru Tineret şi Sport Dolj 
în perioada februarie – iunie 2003. 
 
Programe europene de formare continuă a asistenţilor sociali, lucrare susţinută la 
Conferinţa Asistenţa socială în context European, Craiova, 27 mai 2010, organizată de 
Facultatea de Teologie din Craiova împreună cu Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali.  
Perspectivă comparativă asupra metodelor de dezvoltare comunitară utilizate în 
zonele rurale de preoţii din România şi Norvegia, co-autor, lucrare susţinută la Conferinţa 
Internaţională „Reconstruind socialul. Riscuri şi solidarităţi noi”, organizată de Societatea 
Sociologilor din România şi Facultatea de Sociologie şi Asistenţă socială a Univeristăţii 
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, 2-4 decembrie 2010, disponibilă la adresa 
https://cluj2010.files.wordpress.com/2010/08/paper-udangiu-radut-ro.pdf şi la pag. 50 din 
Book of abstracts. 
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STUDII ŞI ARTICOLE 
 
 
 

SUPORTURI DE CURS  
ON-LINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTE SUPORTURI DE CURS 

Profesia de asistent social ca profesie independentă, lucrare susţinută la Conferinţa  
organizată de Facultatea de Teologie din Craiova împreună cu Colegiul Naţional al 
Asistenţilor Sociali cu ocazia Zilelor Asistenţei Sociale, 31 martie 2010, Craiova. 
 
 
Serviciile sociale ale Mitropoliei Olteniei – intervenție activă în dezvoltarea comunităților,în 
Revista Slatina Socială, nr. 2/2009, pp 41-45.  
 
 
Crearea de rețele în scopul dezvoltării comunitare – înființarea și conducerea unei rețele de 
intervenție la nivel local, în Metode interculturale de dezvoltare comunitară în zonele rurale (suport 
de curs colectiv, Craiova, 2010), pp 49-76 (disponibil la 
http://teologie.central.ucv.ro/blogs/imcod/files/2011/07/suport-de-curs1.pdf), realizat în cadrul 
proiectului „Metode interculturale de dezvoltare comunitară” finanţat de Comisia Europeană prin 
Programul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii Grundtvig – Parteneriate pentru Învăţare, contract nr. 
86/14.08.2009, nr. de referinţă 09-GRU-2009-1-RO1-GRU06-029931 / GRU-09-C-LP-14-DJ-RO. 
 
Conceptul de management strategic, Definirea managementului strategic, Tipologia
strategiilor, Componentele strategiei, Procesul managementului strategic, Avantaje ale 
managementului strategic, Limite ale managementului strategic, în Management strategic –
lucrare colectivă, Alba Iulia 2010 (disponibilă la adresa http://www.aida-social.ro/uploads/doc47.pdf), 
pp 48-60, suport de curs realizat în cadrul proiectului PODCA ”Strategia de dezvoltare socială a 
localităților membre în Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba-Iulia – AIDA”, cod SMIS 3135, 
finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative din Fondul Social 
European, în perioada 29 septembrie 2009 – 28 decembrie 2010. Beneficiarul proiectului: Asociaţia 
Intercomunitară de Dezvoltare Alba-Iulia.  
 
 
Legislația și metodele privind voluntariatul în domeniul asistenței și serviciilor sociale (2013) 
coautor, suport de curs realizat în cadrul proiectului ”Volunteering for social cohesion”, derulat de 
Asociația Vasiliada și finanțat prin Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007 – 
2013, nr. de referinţă 2(4) -3.3-12, MIS – ETC Code.556. 
 
Dezvoltarea abilităților de viață ale copiilor prin art-terapie (2010) – coautor, suport de curs 
realizat în cadrul proiectului „Să creşti mare!”, implementat de Asociația Vasiliada cu finanţare din 
partea Uniunii Europene prin Programul Facilitatea de tranziţie 2007/19343.03.03 – Integrarea în 
societate a tinerilor aparţinând minorităţilor şi grupurilor dezavantajate, nr de referinţă AB 31. 
 
Managementul proiectului (2010) - Suport de curs pentru cursul de specializare în ocupația de 
manager proiect, cod COR 241919, organizat de Centrul Zonal de Educația Adulților. 
  
Comportament Prosocial (2008) – coautor, suport de curs realizat pentru Universitatea de Vară 
2008, organizată de Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativei Tinerilor şi Autoritatea Naţională 
pentru Tineret.  
 
Ai dreptul să știi! (2007) – suport de curs cu tematică în drepturile omului realizat în cadrul proiectului 
”Ai dreptul să știi!”, implementat de Asociaţia Vasiliada cu finanţare din partea Ambasadei Statelor 
Unite ale Americii la Bucureşti. 
 
Management Organizațional (2007) – coautor, suport de curs realizat pentru Universitatea de Vară 
2007, organizată de Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativei Tinerilor şi Autoritatea Naţională 
pentru Tineret.  
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TRAINING SUPLIMENTAR 
 
Managementul proiectelor Europene educaționale și de formare / organizator: E-ISOTIS Grecia (bursă finanțată de Comisia Europeană 
prin Programul LLP Grundtvig), 2010, Atena-Grecia. 
De la informație la parteneriat (Modulul I – Interactiunea organizatiei cu autoritatile si institutiile publice, Modulul II – Procese decizionale in 
institutiile si autoritatile publice, Modulul III – Instrumente de participare publica) / organizator: Institutul Român de Training, 1 martie – 24 
mai  2010, Craiova. 
FIAT LUX – Cunoașterea mecanismelor achizițiilor publice de către ONG-uri și jurnaliști / organizator:  ASAPRO – Asociația Specialiștilor 
în Achiziții Publice din România, 5-6 iunie 2008, Craiova. 
Mediere și facilitare pentru PLWHA, organizator: AIDROM, 8-10 iunie 2008, Bucureşti. 
Sprijin pentru elaborarea propunerilor de proiecte de calitate pentru Fondul Social European / organizator: Consorțiul European Profiles 
SA, Archidata, Ecosfera, 2008, Craiova. 
Dezvoltarea procesului de atragere de fonduri din comunitate, organizator: Asociaţia pentru Relaţii Comunitare, 7-8 noiembrie 2007, 
Craiova. 
Monitorizarea, evaluarea şi supervizarea administrativă a personalului şi aşezămintelor sociale, organizator: Asociatia „Sprijiniti copiii” 
Alba-Iulia, 9-10 noiembrie 2007, Craiova. 
Standarde de calitate in furnizarea de servicii sociale, organizator: Asociatia „Sprijiniti copiii” Alba-Iulia, 7-8 iulie 2007, Craiova. 
Planul de afaceri, organizator:  Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Craiova, 22 iunie-6 iulie 2007, Craiova. 
Manualul formatorului, organizator:  Autoritatea Nationala pentru Tineret (ANT), Agentia pentru Sprijinirea Studentilor (ASS)  si Agentia 
Nationala pentru Sprijinirea Initiativei Tinerilor (ANSIT), 10-18 septembrie 2006, Neptun. 
Formarea echipei, organizator:  Autoritatea Nationala pentru Tineret (ANT), Agentia pentru Sprijinirea Studentilor (ASS)  si Agentia 
Nationala pentru Sprijinirea Initiativei Tinerilor (ANSIT), 1-8 aprilie 2006, Paraul Rece – Predeal 
Scrierea propunerilor de finantare, organizator:  Autoritatea Nationala pentru Tineret (ANT), Agentia pentru Sprijinirea Studentilor (ASS)  si 
Agentia Nationala pentru Sprijinirea Initiativei Tinerilor (ANSIT), 9-11 decembrie 2005, Craiova 
Comunicare interpersonala de baza, organizator:  Autoritatea Nationala pentru Tineret (ANT), Agentia pentru Sprijinirea Studentilor (ASS)  
si Agentia Nationala pentru Sprijinirea Initiativei Tinerilor (ANSIT),  2-4 decembrie 2005, Craiova 
Strângerea fondurilor din comunitate: modulul III: Instituţionalizarea atragerii de fonduri, organizator: Asociaţia pentru Relaţii Comunitare, 
16 – 20 iunie 2004, Sumuleu – Miercurea Ciuc. 
Strângerea fondurilor din comunitate: modulul II: Metode de atragere a fondurilor, organizator: Asociaţia pentru Relaţii Comunitare,  21 – 
25 aprilie 2004, Braşov. 
Strângerea fondurilor din comunitate: modulul I: Pregătirea internă a organizaţiei pentru atragerea de fonduri, organizator: Asociaţia pentru 
Relaţii Comunitare, 17 – 21 martie 2004, Sumuleu – Miercurea Ciuc. 
Lucru în echipă / organizator:  Institutul Român de Training, 26 – 27 mai 2004, Orşova. 
Planificare strategică / organizator: Peace Corps Romania, 7 mai 2004, Craiova. 
Implementarea proiectelor organizațiilor neguvernamentale finanțate din fonduri PHARE / organizator: Institutul Român de Training, 13-14 
februarie 2004, Bucureşti. 
Comunicare / organizator: Institutul Român de Training, 26 – 27 mar. 2004, Tismana. 
Aplicarea legislației privind achizițiile publice de către organizațiile neguvernamentale / organizator:  Institutul Român de Training, 15 
februarie 2004, Bucureşti. 
Îmbunătățirea tehnicilor de redactare a cererilor de finanțare pentru programul PHARE / organizator:  Institutul Român de Training, 12-13 
decembrie 2003, Bucureşti.   
Monitorizare si evaluare de proiecte, organizator: FDSC – Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, 24-26 noiembrie 2003, 
Bistriţa. 
Elemente fundamentale în consilierea şi testarea HIV, organizator: USAID prin intermediul programului ChildNet –World 
Learning, 12 – 13 mai 2003, Bucureşti. 
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Introducere în Managementul Ciclului  de Proiect, organizator: Fundaţia Principesa Margareta a României, 22 mai 2003, 
Predeal. 
Managementul voluntarilor, organizator: FDSC – Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, 12 – 13 dec. 2002, Craiova. 
Instruirea preoteselor din mediul rural pentru rezolvarea problemelor sociale, organizator: Asociaţia Vasiliada şi Biroul de 
Asistenţă Socială al Arhiepiscopiei Craiovei, Feb-Aug 2002, Strâmba- Gorj. 
Comunicare strategică, lucru în echipă şi dezvoltare comunitară, organizator: FDSC – Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii 
Civile, 22 – 27 iulie 2002, Tismana. 
Scrierea cererilor de finanţare, organizator: CENTRAS – Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale, 28- 29 
martie 2002, Craiova. 
 

PARTICIPAREA LA DIVERSE MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE 
1 Lansarea Barometrului Interetnic 

2009 – Romii și Majoritarii 
Dezbatere Secretariatul General al Guvernului prin 

Programul SPER – Stop prejudecăților despre 
etnia romă 

10 
septembrie 
2009 

Bucuresti 

2 Acces la finanțare prin Fondul Social 
European pentru Organizațiile 
Neguvernamentale 

Seminar Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și 
Ambasada Franței în România 

14-15 mai 
2009 

Bucuresti 

3 ”Aspecte legislative și economice ale 
asistenței sociale în România” 

Simpozion Facultatea de Teologie a Universității din Craiova 26-27 
martie 
2009 

Craiova 

4 „Conferinţa internaţională privind 
finanţarea publică a organizaţiilor neguvernamentale” 

Conferinţă Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile 
European Center for Not-For-Profit Law. 

13-14 
septembrie 2007 

Bucureşti 

5 „Atragerea fondurilor din comunitate” Seminar Asociaţia Pentru Relaţii 
Comunitare 

27 sept 
2004 

Craiova 

6 „Problematica integrării sociale a copiilor cu disabilităţi”  Seminar  Consiliul Judeţean Argeş în parteneriat cu Fundaţia 
Children in Distress 

12 mai 2004 Piteşti. 

7 „Egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi” 

 Seminar 
Judeţean 

Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate 
Socială Dolj 

25-26 
martie 
2004 

Craiova 

8 „Practica în asistenţa socială” Seminar   Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din Craiova 

28 mai 
2004  

Craiova 

9 “Imaginea copilului in mass-media: 
reglementari si principii etice” 

Seminar FDSC – Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii 
Civile 

27 
noiembrie 
2003 

Bucuresti 

10 „Cel de-al V-lea Forum al ONG-urilor 
de Tineret din Sud-Estul Europei” 

Forum  Centrul Euroregional pentru Democraţie şi 
Fundaţia de Tineret a Judeţului Timiş 

20 – 23 
octombrie 
2003 

Timisoara 

11  “Intervenţia organizaţiilor neguvernamentale în comunitate: o 
alternativă viabilă” 

Seminar FDSC – Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile 7 oct. 2003 Bucuresti 

12  “A VI-a conferinta de Ingrijire 
paliativă” 

Conferinta  Asociaţia Naţională de îngrijire Paliativă şi 
Hospice “Casa Speranţei”  

11-13 sept. 
2003 

Brasov 

13 „Participarea Bisericii Ortodoxe 
Române la Prevenirea şi 
combaterea traficului de fiinţe 
umane” 

Seminar  Organizaţia Internaţională 
pentru Migraţie şi Patriarhia 
Română 

12 iunie 
2003  

Craiova 

14 Copiii cu autism Seminar Romanian Children's Aid 13 nov 2002  Bucuresti 
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MOBILITĂȚI ÎN SPAȚIUL EUROPEAN 
 
 Mobilitate în Atena – Grecia (12-16 aprilie 2010), la cursul de formare ”Managementul proiectelor Europene educaționale și de 
formare”, susținut de e-ISOTIS, și finanțat de ANPCDEFP prin programul Grundtvig – acțiunea Mobilități pentru Formare 
Continuă. 
Mobilitate în Reggio Emilia – Italia (21-26 martie 2010), în calitate de asistent manager proiect, la întâlnirea de management 
organizată de Carrefour Europeo Emilia în cadrul proiectului ”Metode interculturale de dezvoltare comunitară”, finanțat de 
ANPCDEFP prin programul Grundtvig și implementat de Facultatea de Teologie din Craiova. 
Mobilitate în Cracovia – Polonia (2-6 februarie 2010), în calitate de asistent manager proiect, la întâlnirea de management 
organizată de Muzeul Național din Cracovia în cadrul proiectului ”Artă pentru proiecte de acțiune durabilă”, finanțat de 
ANPCDEFP prin programul Grundtvig și implementat de Casa de Cultură Traian Demetrescu din Craiova. 
 
 
Craiova, 
23 iunie 2016 


