Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

Nume, Prenume CERCEL ALEXANDRU LIVIU

Adresă(e)
Telefon(oane)

Mobil:

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

M

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activittate

1988-2005
Lucrator comercial
S.C.Mercur S.A
Activitati comerciale
2005-2006
Inspector
Administratia Financiara Craiova
Stabilire si Colectare debite
2006-2008
Inspector-asistent social
Directia Asistenta si Protectie Sociala
Primaria Craiova
2008-2010
Sef birou
Directia Asistenta si Protectie Sociala
Primaria Craiova
2010-2013 – in prezent
Inspector
Directia Fond Locativ si Control Asociatii Proprietari

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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2018-în curs , Doctorand, Scoala Doctorală Facultatea de Ştiinte Sociale şi Umaniste, Universitatea
din Craiova
2015- Diploma Masterat ,,Capacitate administrativă şi aquis comunitar”,S.N.S.P.A Bucureşti
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Disciplinele principale studiate / 2003-2005 Licenţiat în Teologie-Asistenţă Socială, Universitatea din Craiova
competenţe profesionale dobândite 1985-1991 Bacalaureat , Liceul Economic din Craiova
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare 22-28 aprilie 2018 Certificat de participare cursuri de perfecţionare ,,Comportament, etică şi conduită
publică”

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

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

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
limba engleză
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Limba

A1

B1

A1

Limba

A1

A1

A1

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă
A1

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

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Spirit de echipa, comunicare, initiativa, capacitate de coordonare, receptivitate, obiectivitate,dinamism,
seriozitate.
Competente organizationale/manageriale experienta buna a managementului de proiect si al echipei,
indeplinind functia de sef birou in cadrul Directiei de Asistenta si Protectie Sociala.
O buna cunoastere a legislatiei si domeniilor de activitate la nivelul de intitutii publice, dobandirea
cunostiintelor si priceperea dovedite in domeniul asistentei sociale, dobandite prin cursuri de
perfectionare.
O buna stapanire a programului Office

f

Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)
Ca asistent social am cautat sa asigur o buna comunicare intre institutiile publice cu atributiuni in
domeniul asistentei sociale prin sprijinirea persoanelor defavorizate din Craiova, care necesita o forma
de protectie sociala, precum si cele aflate in situatie de risc social, pentru care se impune o masura de
urgenta.
Am participat la implementarea masurilor care duc la incluziunea sociala in randul catatenilor de etnie
rroma, in sensul crearii, de oportunitati si resurse egale pentru rromi, care sa le permita participarea la
viata economica, sociala, si culturala a societatii si atingerea cel putin a unui nivel minim de trai.
In acest sens am participat impreuna cu insitutiile autoritatilor centrale si locale, precum si a O.N.G. –
urilor la punerea in aplicare a proiectelor ce urmaresc reducerea abandonului scolar in randul rromilor,
integrarea lor in sistemul educational si in societate, dezvoltarea spiritului de toleranta.
Participarea in colaborare cu mai multe O.N.G la distribuirea de alimente pentru persoanele sau
familiile cu venituri reduse din judetul Dolj.
Din anul 2017 pana in prezent imi desfasor activitatea de Asistent Social , colaborand, cu O.N.G si
furnizori particulari de servicii sociale pentru persoane varstnice din Judetul Dolj, unde am elaborat
standarde de calitate necesare acreditarii si licentierii furnizorului de servicii.

Permis(e) de conducere B
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