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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ANA RADULESCU 

Adresă(e) BUCURESTI, SECTOR 1 

Telefon(oane)  Mobil: 0745139747 

Fax(uri)  

E-mail(uri) ana.radulescu@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
 

 

Data naşterii 03 februarie 1972 
 

 

Sex Feminin 
 

 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

 

 

Experienţa profesională  

  

Perioada 1995 –prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar – Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea şi furnizarea de cursuri în domeniul serviciilor sociale, monitorizare activităţi de formare 
profesională 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala 
Bd. Schitu Magureanu Nr. 9, Sector 5, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie/ invatamant, asistență socială 

  

Perioada Mai- octombrie 2014 

Funcţia sau postul ocupat EXPERT 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Expertiză și suport pentru dezvoltarea Strategieie nationale 2014-2020.  

Numele şi adresa angajatorului WORLD BANK 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asistenta socială, servicii sociale 

  

Perioada 2008 –prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director Executiv – DEZVOLTARE ȘI STRATEGIE 

Activităţi şi responsabilităţi principale Management 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Formare Continuă şi Evaluarea Competenţelor în Asistenţa Socială (CFCECAS) 
www.cfcecas.ro  

http://www.cfcecas.ro/
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate SERVICII SOCIALE, management proiecte, economie sociala 

  

Perioada 10/2010 – 01/2013  
 

Funcţia sau postul ocupat EXPERT - Incluziune sociala si economie sociala, Proiect „INCLUZIUNE SOCIALĂ ŞI PE PIAŢA 
MUNCII PRIN ÎNTREPRINDERI SOCIALE", POSDRU/84/6.1/S/53560 

Activităţi şi responsabilităţi principale Dezvoltarea si implementare servicii de suport 

Numele şi adresa angajatorului CFCECAS, www.cfcecas.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii sociale; economie socială; 

  

Perioada 12/2008  - 11/2011 

Funcţia sau postul ocupat MANAGER CONSORTIU/Expert A, Proiect ESF/POSDRU 2007/15/6.2/7/S Proiect „Crearea si 
implementarea modelului integrat de evaluare, formare profesionala si angajare pe piata fortei de 
munca a persoanelor cu dizabilitati Romania” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare, planificare, management, monitorizare, evaluare 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Formare Continuă şi Evaluarea Competenţelor în Asistenţa Socială (CFCECAS) 
www.cfcecas.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Economie sociala, incluziune sociala si pe piata muncii persoane cu dizabilitati 

  

Perioada 01/2009 – 10/2011 

Funcţia sau postul ocupat MANAGER CONSORTIU Expert A, Proiect ESF/POSDRU /15/6.2/8/S, Proiect Imbunatatirea 
accesului la programe de formare a minorilor si tinerilor  care executa pedepse privative de libertate in  
penitenciarele pentru minori si tineri din Romania 

Activităţi şi responsabilităţi principale Expertiza economie sociala, incluziune sociala, dezvoltare servicii de suport 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Formare Continuă şi Evaluarea Competenţelor în Asistenţa Socială (CFCECAS) 
www.cfcecas.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Economie sociala, incluziune sociala si pe piata muncii tinerii din penitenciare 

  

Perioada 2006 (Mai)-2007 (Noiembrie) 

Funcţia sau postul ocupat Manager proiect cercetare socială /EXCELENTA CEEX 

Activităţi şi responsabilităţi principale Scrierea proiectului, elaborarea prevederilor contractuale, analiza şi selectarea furnizorilor, identificarea 
şi analizarea riscurilor, selectarea şi angajarea membrilor echipei, orientarea activităţilor echipei, 
asigurarea resurselor operaţionale pentru proiect, asigurarea monitorizării implementării activităţilor 
proiectului, asigurarea managementului echipei de proiect, circulaţia şi stocarea datelor, proiectarea 
cercetării, coordonarea echipei de cercetare, elaborarea rapoartelor. 

 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare socială 

  

Perioada 2001 – 2008 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător grad II 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea, managementul, implementarea proiectelor de cercetare socială 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de politici Sociale,  Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala 
Bd. Schitu Magureanu Nr. 9, Sector 5, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare servicii sociale, dezvoltare metodologie de intervenţie în servicii specializate de asistenţă 
socială 

  

Perioada 2008 

Funcţia sau postul ocupat Membru fondator, cercetător 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Centrul de Cercetare si Inovatie in Servicii Sociale (CCISS) 

http://www.cfcecas.ro/
http://www.cfcecas.ro/
http://www.cfcecas.ro/
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala 
Bd. Schitu Magureanu Nr. 9, Sector 5, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare servicii sociale, dezvoltare metodologie de intervenţie în servicii sociale 

  

Perioada 2007 (August - Octombrie) 

Funcţia sau postul ocupat Expert – Dezvoltarea ghidului de bună practică   

Activităţi şi responsabilităţi principale Documentare, cercetare şi elaborarea ghidului de bună practică privind asistarea victimelor violenţei 
în familie şi a procedurilor de intervenţie; elaborarea direcţiilor de intervenţie pentru mediatorul şi 
asistentul familial. 

Numele şi adresa angajatorului Agenţia Naţională pentru Familie, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asistenţa familiei – dezvoltarea sistemului de servicii - ghid de bună practică 

  

Perioada 2007 (Septembrie) – 2008 (martie) 

Funcţia sau postul ocupat Expert dezvoltare strategie de formare în domeniu serviciilor de protecție a copilului 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea strategiei de formare în domeniul protecţiei drepturilor copilului 2007-2013 

Numele şi adresa angajatorului Agenţia Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 
Şanse 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Strategie de formare continuă şi dezvoltare profesională 

  

Perioada 2007 (Februarie - Octombrie) 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator program de formare pentru Programele: PHARE 2005 măsuri de incluziune socială, PAHRE 
2006  măsuri de incluziune socială, Fondul Social European, Axa prioritară 6 promovarea incluziunii 
sociale.  

Proiect Asistenţă Tehnică, “Sprijin acordat Ministerului Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei, Agentiei 
Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si Beneficiarilor Finali in vederea pregatirii preliminare a 
proiectelor de dezvoltare a resurselor umane ce promoveaza masurile de incluziune sociala”, 
EuropeAid /121962/D/SER/RO, România 

Activităţi şi responsabilităţi principale Pregătirea programului de formare, selectarea formatorilor, elaborarea materialelor de formare pentru  
Programele: PHARE 2005 măsuri de incluziune socială, PAHRE 2006  măsuri de incluziune socială, 
Fondul Social European, Axa prioritară 6 promovarea incluziunii sociale, organizarea programelor de 
formare şi a seminariilor, pregătirea rapoartelor privind implementarea 

 

Numele şi adresa angajatorului Europrofiles, Grecia 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Formare scriere şi management proiecte cu finanţare nerambursabilă 

  

Perioada 2006 (Octombrie) -2007 (Februarie) 

Funcţia sau postul ocupat Formator Central 

Activităţi şi responsabilităţi principale Pregătirea formatorilor pentru furnizarea programului de formare, supervizarea şi monitorizarea 
formatorilor 

Numele şi adresa angajatorului PHARE Project “Educational Campaign on Child’s Rights”, LDK Consultants S.A. (Greece), EIR 
Development Partners (EIR) (Greece), Bernard Bruhnes International (BBI) (France),  Resource and 
Information Centre for Social Professions (CRIPS) (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Formare  

  

Perioada 2006 (Mai) – (Octombrie) 

Funcţia sau postul ocupat Expert Local - analiza de impact 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea raportului privind impactul proiectelor PHARE asupra dezinstituţionalizării şi dezvoltarea 
alternativelor la instituţionalizare; planificarea şi implementarea planului de cercetare; colectarea şi 
analiza datelor 

Numele şi adresa angajatorului PHARE Project, RO2002/000-586.01.01.02, Strengthening and Diversification of Child Welfare 
Services, Ramboll Management 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare şi analiză de impact a proiectelor implementate 



Pagina / - Curriculum vitae Ana Rădulescu  Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

  

Perioada 2005 (Iunie) – 2006 (Ianuarie) 

Funcţia sau postul ocupat PHARE Project:  Public Awareness Campaign, Education Campaign on Family Advisory Issues and 
Children Rights, EuropeAid/119584/D/SV/RO 2002/000-586.01.01.03 

Activităţi şi responsabilităţi principale Pregătirea materialelor şi furnizarea programului de formare privind implementarea drepturilor 
copilului pentru grupurile profesionale implicate în serviciile existente la nivel comunitar 

Numele şi adresa angajatorului PHARE Project:  Public Awareness Campaign, Education Campaign on Family Advisory Issues and 
Children Rights, EuropeAid/119584/D/SV/RO 2002/000-586.01.01.03 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Formare  

  

Perioada 2004 (Septembrie) – 2006 (Februarie) 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator program de formare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea pregătirii materialelor de formare, pregătirea programului de formare, selectarea 
beneficiarilor de formare, monitorizarea evaluărilor, pregătirea rapoartelor privind implementarea   

Numele şi adresa angajatorului PHARE Project: Social Services Institution Building Project – RO 0108.02 – 
Europeaid/114101/D/SV/RO 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Formare  

  

Perioada 2003 (Septembrie) – 2004 (Martie) 

Funcţia sau postul ocupat Consultat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea legii privind exercitarea profesiei de asistent social în România 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi familiei 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

  

Perioada 2002 (Mai) – 2006 (Iunie) 

Funcţia sau postul ocupat Secretar European 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţilor Comitetului Executiv al IFSW şi a Delegaţiilor ţărilor membre, organizarea 
conferinţelor în asistenţa socială, participare la elaborarea documentelor europene privind asistenţa 
socială la solicitarea Consiliului Europei 

Numele şi adresa angajatorului Federaţia Internaţională a Asistenţilor Sociali (IFSW) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate coordonare, management, reprezentare, dezvoltare organizationala 

  

Perioada 2003 (Septembrie) – 2004 (iunie) 

Funcţia sau postul ocupat Consultat   

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea standardelor de practică în asistenţa socială 

Numele şi adresa angajatorului USAID, World Learning 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 2000-2004 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în sociologie; Domeniul fundamental : Ştiinţe Sociale şi  Politice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ştiinţe sociale şi politice, cercetare socială 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

EQF - nivel 8 

  

Perioada 1995-1996 
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Calificarea / diploma obţinută Master; Domeniul: Asistenta Sociala si spiritualitate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Asistenţă socială, dezvoltare comunitară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

EQF - nivel 7 

  

Perioada 1991-1994 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Licenţă în asistenţă socială şi teologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Asistenţă socială, sociologie, cercetare socială, politici sociale, politici de incluziune, asistenţa şi 
servicii pentru persoanele vulnerabile, metode şi tehnici de intervenţie, statistică socială, psihologie 
socială, asistenţă şi servicii pentru familie şi copil, managementul serviciilor şi programelor sociale.  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

EQF – nivel 6 

  

Perioada 9-15 Octombrie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Formator de competenţe profesionale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Unităţi de competenţă: 
 Pregătirea formării 
 Efectuarea formării 
 Evaluarea cursanţilor 
 Revizuirea şi promovarea programului de formare 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor  
 
  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe personale  
 

 

Limba(i) maternă(e) Română 
 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleza   C2  C2  C2  C2  C2 

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

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe de lucru în echipă interdisciplinară, comunicare, prezentare şi interacţiune socială.  
 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe în managementul activităţilor, stabilirea priorităţilor, anticiparea nevoilor şi riscurilor, 
stabilirea obiectivelor şi a activităţilor, stabilirea programelor de lucru, coordonare şi management, 
monitorizare şi evaluare. 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe în transferul de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini, competenţe de mediere şi facilitare 
ateliere de lucru, competenţe de analiză, cercetare şi evaluare activităţi practice.  
 



Pagina / - Curriculum vitae Ana Rădulescu  Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Windows 95/98/2000-2007, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Modems, Internet 
browsers, E-mail programs, Outlook 97, grafică, prezentare. 

Competenţe şi aptitudini artistice Grafică şi design computerizat 

  

Alte competenţe şi aptitudini Susţinere de prelegeri, supervizare dezvoltare profesională, management de caz în asistenţa socială, 
analiza de date sociale. 

Permis(e) de conducere Categoria B 
 

 

Informaţii suplimentare Cărţi şi articole publicate în reviste naţionale şi internaţionale. 

Anexe  

 


