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Informaţii personale  

Nume / Prenume ALEXANDRU LUMINIȚA MONICA 

Adresă(e) B-dul Gh. Șincai, nr 12, sector 4 București 

Telefon(oane) Mobil: 0744.27.44.62  

Fax(uri)  

E-mail(uri) monica_alexandru1@yahoo.com sau alexandru.monica@gmail.com  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii   20.03.1971 

Sex Feminin 

  

  

Experienţa profesională 
 
                                                                Perioada 
                          Funcția sau postul ocupat 
 
 
         Activități și responsabilități principale 
 
 
 
 
 
 
                  Numele și adresa angajatorului 
    Tipul activității sau sectorul de activitate  

 
 
2011- prezent 
Lector univ. dr. 
Asistent social principal 
 
Susținere cursuri și seminarii la următoarele discipline: Asistența socială a 
persoanelor traficate, Victimele traficului de ființe umane: servicii și intervenții 
specializate, Teoria şi practica consilierii antidrog,  Politici sociale de prevenire 
a consumului de droguri, Asistența socială bazata pe evidențe, Legislație în 
asistența socială, Victimologie, Coaching și mentorat în practica asistenței 
sociale 
Coordonare practica de specialitate a studenţilor - zi şi ID 
Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială 
Învățământ universitar 

  

Perioada  2004 – 2011  

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar dr. 
Asistent social principal 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Susținere cursuri și seminarii la următoarele discipline: Asistența socială a 
persoanelor traficate, Victimele traficului de ființe umane: servicii și intervenții 
specializate, Teoria şi practica consilierii antidrog,  Politici sociale de prevenire a 
consumului de droguri, Asistența socială bazată pe evidențe, Drept în asistență 
socială, Victimologie, Coaching și mentorat în practica asistenței sociale 

Coordonare practica de specialitate a studenţilor - zi şi ID 

Numele şi adresa angajatorului 
Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învățământ universitar 

  

mailto:monica_alexandru1@yahoo.com
mailto:alexandru.monica@gmail.com


Perioada 2000 – 2004 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 
Asistent social 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susținere laborator - Rețeaua de asistență socială 
Practica de specialitate 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă       

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ universitar 

Perioada  
Funcția sau postul ocupat 

 
 
 
         Activități și responsabilități principale 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
    Tipul activității sau sectorul de activitate 

 

2003 – 2006 
Director programe sociale 
Colaborator al Ministerului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei – Direcţia 
Politici Sociale 
Colaborator al OIM 
 
Elaborarea și  implementarea de proiecte, raportarea către finanțatori, 
management de caz pentru domeniul social, elaborare de proceduri de lucru, 
coordonare activitate Adăpost social pentru victimele violenței în familie și 
Centrul de zi pentru copii proveniți din familii monoparentale și/sau sărace, 
activități resurse umane privind elaborarea fișelor de post, recrutarea și selecția 
de noi angajați, elaborarea și implementarea Convenției parteneriale public-
privat Diaconia-DGASPC sector 1 București 
 
Participare la elaborarea unor proiecte legislative şi a unor standarde de 
calitate a serviciilor sociale, vizând reforma sistemului de asistenţă socială din 
România, activități de cercetare 
 
Asociația Diaconia 
Servicii integrate – Sector nonprofit  
 

  

  

Perioada 1999 – 2000 

Funcţia sau postul locuit Doctorand cu frecvență 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Documentare privind cadrul legislativ şi instituţional al protecţiei copilului şi 
familiei în România după 1989 

Activităţi administrative 

Practica de specialitate 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ universitar 
 

Perioada  
Funcția sau postul ocupat 

         Activități și responsabilități principale 
 Numele și adresa angajatorului 

    Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

 
 

 
Educaţie şi formare 

1997 – 1999 
Profesor 
Activități didactice – predare 
Școala Generală nr. 14 Sf. Vasile, B-dul Republicii, Ploiești, Prahova  
Învățământ preuniversitar 

Perioada 1993 – 1997 

Calificarea / diploma obţinută Asistent social 

  



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă, secția Asistență 
Socială 

         Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare 

 
                                                     Perioada 
                     Calificarea / diploma obţinută 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 
           Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

 
1998 – 2003 
Jurist 
Universitatea din Craiova, secția Drept juridic 
 
Studii universitare  

 
Perioada 

                       Calificarea/diploma obținută 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 
                  Nivelul în clasificarea națională 
sau internațională 
 

Perioada 
                       Calificarea/diploma obținută 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 
                  Nivelul în clasificarea națională 
sau internațională 
 
                                                     Perioada 
                       Calificarea/diploma obținută 
    Numele și tipul de învățământ/furnizorul 
de formare 
             Nivelul în clasificare națională sau 
internațională 
 
 
                                                     Perioada 
                       Calificarea/diploma obținută 
    Numele și tipul de învățământ/furnizorul 
de formare 
             Nivelul în clasificare națională sau 
internațională 
 

 
Aptitudini şi competenţe personale 

 
2007 – 2008  
Master - Crimă organizată, criminalitate transfrontalieră și stabilitate regională 
Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială 
 
Studii postuniversitare 
 
 
1999 – 2008  
Doctor, domeniul sociologie 
Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială 
 
Studii postuniversitare 
 
 
2007 
Formator profesiuni sociale 
Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAŢIE 
 
Studii postuniversitare  
 
 
 
2011 
Manager proiect 
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) 
 
Studii postuniversitare 

  

Limba(i) maternă(e) Română  

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) ENGLEZĂ (bine – scris, citit vorbit) 
FRANCEZĂ (bine – citit, satisfăcător – vorbit, scris)  

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Participarea în echipe multidisciplinare la studii în domeniul serviciilor sociale 
Aptitudini de prezentare – realizarea de comunicări științifice la diferite 
conferințe naționale 
Aptitudini de comunicare 

 



  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Coordonare activității de practică a studenților Facultății de Sociologie și 
Asistență Socială, zi și ID  
Asistent social principal 
Formator profesiuni sociale, certificat Centrul  de Resurse și Formare în 
Profesiuni Sociale PRO VOCAȚIE - 2007 
Coordonator Adăpost social pentru victimele violenței în familie, Asociația 
Diaconia 
Coordonator Centrul de zi, Asociația Diaconia 
Organizator al seminarului cu tema ”Legea privind violența în familie, 
oportunități și perspective”, București, nov. 2008 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice UTILIZARE ECHIPAMENT MULTIMEDIA 

  

Competente si aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Utilizare WINDOWS, WORD, EXCEL, FOX PRO, POWER POINT, utilizare 
INTERNET 

  

  

Permis(e) de conducere - permis conducere categoria B 

  

  

 
                                                                                                          
Cărți de autor publicate: 

 Reforma sistemului de protecție a copilului și familiei în România, editura Universității din 

București, 2008, ISBN 978-973-737-592-6; 

 Asistența și reintegrarea socială a victimelor traficului de persoane, editura Universității din 

București, 2013, ISBN 978-606-16-0234-6. 

 

Capitole în volume colective: 

 Cap. Traficul de ființe umane: o nouă formă de sclavie modernă, în volumul Asistența socială a 

grupurilor de risc, (coord. Doru Buzducea), editura Polirom, Iași, 2010, ISBN 978-973-46-0277-3; 

 Cap. „Servicii și prestații sociale” și cap. „Legislație”  în volumul Dezvoltarea abilităților în 

muncă cu persoanele vulnerabile. Identificarea nevoilor comunităților, Editura Partos, 

Timișoara, 2011, ISBN 978-606-92899-2-1; 

 Cap. „Rolul Bisericii Ortodoxe în prevenirea și combaterea violenței în familie. Modele de 

bună Practică” în volumul Familia creștină, o binecuvântare pentru Biserică și societate, 

Editura Basilica , București, 2012, ISBN 978-606-8141-66-4; 

 Cap. Integrarea socioprofesională a tinerilor care provin din centrele de plasament, în volumul  

Economia sociala a grupurilor vulnerabile, (coord. Doru Buzducea), editura Polirom, 2013; 

 Cap. Consilierea victimelor traficului de persoane, în volumul Consilierea în asistența socială 

(coord. Hanibal Dumitrașcu), editura Polirom, 2012. Iasi, 2012, ISBN 978-973-46-3068-4. 

 

 



Articole/studii în volume colective: 

 Instituţii şi prestaţii de asistenţă socială în cadrul Bisericii Ortodoxe Române», în Anuarul 

Facultăţii de Teologie Ortodoxă / 2002 (coord. Pr. Prof. Nicolae Necula),editura Universității din 

București, ISBN 973-575-726-5; 

 Ocrotirea persoanelor vârstnice prin instituţii şi prestaţii de asistenţă socială oferite de către 

Biserica Ortodoxă Română, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă / 2003 (coord. Pr. Prof. 

Constantin Coman), ISBN 973-575-726-5; 

 Legea privind combaterea violenţei în familie – oportunităţi şi  perspective, în Vestitorul 

Ortodoxiei din 31.01.2004; 

 Politici de armonizare legislativă privind prevenirea şi combaterea consumului de droguri în 

România şi Uniunea Europeană - Studiu comparativ, în Revista de Asistenţă Socială nr. 1/2006 

ISSN 1583-0608; 

 Importanţa consilierii familiei consumatorului de drog pentru depăşirea situaţiei de criză, în 

Revista de Asistenţă Socială nr. 1-2/2007, ISSN 1583-0608; 

 Victimele traficului de ființe umane, în Revista de Asistență Socială nr.3-4/2009, editura Polirom 

ISSN 1583-0608; 

 Traficul de persoane – un fenomen global. Studiu comparativ România-Italia, în Revista de 

Asistență Socială nr. 1/2012, editura Polirom ISSN 1583-0608; 

 Labor Exploitation, a Form of Child Trafficking in Romania, în Revista de Asistență Socială nr. 

2/2013, editura Polirom ISSN 1583-0608; 

 Human Trafficking - A Phenomenon with Multiple Ramifications: Romania and Switzerland in 

the Fight against Trafficking, în Revista de Asistență Socială nr. 1/2014, editura Polirom ISSN 

1583-0608; 

 Human Eggs, Embryos and Surrogate Mothers Trafficking in Romania, în Revista de Asistență 

Socială nr. 4/2014, editura Polirom ISSN 1583-0608. 

 

 

Suporturi de Curs: 

 Reţeaua de asistenţă socială – suport de curs, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de 

Sociologie şi Asistenţă Socială; 

 Asistența Socială bazată pe evidențe - suport de curs, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de 

Sociologie şi Asistenţă Socială;  

 Asistența socială a persoanelor traficate - suport de curs, Universitatea din Bucureşti, Facultatea 

de Sociologie şi Asistenţă Socială;  

 Ghid de practică pentru studenţi/instituţii - suport de curs, Universitatea din Bucureşti, Facultatea 

de Sociologie şi Asistenţă Socială; 

 Teoria şi practica consilierii antidrog - (coautor, cap. « Abordări comportamentale ») suport de 

curs anul I master „Prevenirea şi combaterea consumului de droguri”;  



 Suport de curs lucrător social (destinat formării profesionale a angajaţilor DGASPC sector 2 

Bucureşti) -  C.R.F.P.S. Pro Vocaţie; 

 Egalizarea de şanse - suport de curs pentru formarea personalului în cadrul proiectului „Centrul de 

Locuinţe protejate de tip familial” DGASPC Dâmboviţa. 

 
 
Cercetări științifice și proiecte: 

* Cercetător in cadrul Proiectului privind Forţa de Muncă şi Protecţia Socială – Subcomponenta Asistenţă 

Socială – MMPS şi ICCV, Bucureşti (1999-2000). Raport de cercetare prvind situația jud. Vrancea (Adrian 

Dan/Monica Alexandru; 

* Cercetător/consultant „Research on Prevention of Trafficking in Human Beings in Romania”, OIM, 

Bucuresti, 2003. Raport cercetare „Who is the next victim? Vulnerability of Young Romanian Women to 

trafficking in human beings”; 

* Cercetător/expert în echipa multidisciplinară a programului de cercetare «Construcţia instituţională a 

serviciilor sociale în România». Componenta a IV-a - Dezvoltarea serviciilor sociale – MMSSF, BBI, 

STAKES Finlanda, ADECRI Franţa şi Princewaterhouse Coopers România (2004-2005); 

* Cercetător/ consultant proiectul ” Educaţie de calitate şi alte servicii de asistenţă pentru copiii străzii / copiii 

cu risc de a munci în stradă în zonele urbane selectate din România„ OIM, Organizatia ”Salvati copiii„ 

(2008), RER/06/50/USA. Raport cercetare „Proceduri de colaborare ale Centrelor de Coordonare şi 

Informare pentru Copiii Străzii cu instituţiile partenere de la nivel judeţean / regional / naţional” (Monica 

Alexandru/Dana Ivănescu); 

* Expert reprezentant partener UB în proiectul „ De la teorie la practică - primul pas spre construirea 

carierei” AMPOSDRU/CNDIPT OI POSDRU (2009-2011) POSDRU/22/2.1/G/16862.  

* Cercetător proiectul ”Conceptualizarea, teoretizarea și măsurarea criminalității asociate drogurilor” (coord. 

Prof. dr. Pavel Abraham), CNCSIS (2009-2011), Nr. 756/19.01.2009, finanțator UEFISCU; 

* Expert implementare proiecte sociale/cercetător,  proiectul ”Consolidarea   capacitații   funcționale din 

domeniul  serviciilor  sociale  integrate  oferite   dependenților  si  foștilor dependenți de droguri  pentru 

integrare pe piața muncii prin acțiuni de dezvoltarea  instrumentelor  si metode de lucru  inovatoare si 

realizarea de programe de formare” POSDRU/96/6.2/S/63589 (coord. Prof. dr. Pavel Abraham). În cadrul 

proiectului se desfășoară o cercetare privind dependența de droguri in mediul penitenciar; 

* Expert elaborare metodologie în cadrul proiectului „Programul de practică pentru studenţi Protecţia copilului 

– de la teorie la practică – Practipass”. POSDRU 90/2.1/S/61957, Universitatea din Oradea, Facultatea de 

Științe Socio-umane, 2010-2013; 

* Expert formator în cadrul proiectului „Implicarea clerului și a membrilor comunităților parohiale ortodoxe în 

dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei banatului și Arhiepiscopiei Alba Iuliei”, POSDRU/96-

6.2/S/6212. 

* Cercetător proiectul „Sunia Geel, Daphne Project, 2011-2013, JUST/2009/DAP3/AG/1235, aplicant 

Exchange House, Dublin, parteneri: Verein Multiculturel, IEIE, Stuttgart, Prolepsis, Atena, ANUP-

International în colaborare cu Universitatea Populara Ioan I. Dalles, București; 



* Coordonator cercetare proiectul „Impreuna pentru viitor- Retea de servicii sociale inovative in sprijinul 

copiilor si tinerilor dezavantajati”, 2014-2016 Fondul ONG în România, Componenta 4 – Servicii sociale și de 

bază, partener Norvegia -: Western Norway Research Institute – Vestlandsforsking AS;  

* Coordonator cercetare proiectul „Fii o resursă pentru satul tău!”, 2014-2015 Fondul ONG în România, 

Componenta 4 – Servicii sociale și de bază, partener Norvegia - : Western Norway Research Institute – 

Vestlandsforsking AS. 

 

 

 
 


