Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

DAN LIGIA ANA

adresa

Str. Intrarea Violetelor Nr.3 Bistrita , Romania

telefon

Fix :0263-226951

E-mail

danligiana@yahoo.com

Cetatenia
Data naşterii
Sex

Mobil

0749155183

romana
08.05.1970
feminin

Locul de muncă vizat / Asistent social / resurse umane
Aria ocupaţională
Experienţa profesională
Perioada

Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

2007-2008 – prezent - asistent social la ONG Asociatia A.F.I-ProFamilia Bistrita
2008 – participarea la implementrea proiectului “Impreuna pentru o viata mai buna”
2007-mediator in Campania”Preventie pe trafic de fiinte umane” la Asociatia A.F.IProFamilia,Bistrita
2006-voluntariat la Asociatia A.F.I-ProFamilia,Bistrita.
1997-2000 voluntariat la Fundatia Biosanta in cadrul Campaniei “Victime ale violentei
in familie”
1999-practica la:Centru de Primire a Copilului si Delicventa Juvenila,Bistrita
1999-practica la Scoala Speciala nr.2,Bistrita
1998- practica la Leganul de copii,Bistrita
1998-practica la Spitalul de Psihiatrie,Bistrita
1998-practica la Centrul”Educatie pentru sanatate”
1998-practica la Asociatia pentru copii cu handicap psihic “Lacrima”,Bistrita.

Asistent social
- identificarea cazurilor
- intocmirea actelor de identitate (unde este cazul) cu ajutorul sertviciilor evidenta
populatiei
- reinscrierea in procesul de invatamant pentru continuarea studiilor celor care au
intrerupt scolarizarea din anumite motive(sociale , medicale)
- efectuarea de anchete sociale
- consiliere sociala

Numele şi adresa angajatorului

Asociatia A.F.I – PROFAMILIA, str. Gheorghe Pop de Basesti, nr.1, cod postal
420173

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Domeniul : social

Educaţie şi formare

420173
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Domeniul : social

Educaţie şi formare
Perioada

Calificarea / diploma obţinută

1997-2000 Scoala Sanitara Postliceala”Carol Davila” specializarea:asistenta

sociala,linia de studiu in limba romana.
1984-1988 Liceul Industrial nr.3 Bistrita specializarea:materiale de constructi
Certificat de absolvire, Specializarea: Asistent medico-social

Domenii principale studiate / Asistenta sociala
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Scoala Sanitara Postliceala”Carol Davila”
învăţământ / furnizorului de
formare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

romana
Franceza, engleza

Comprehensiune
Abilitati de
ascultare

Abilitati de citire

Vorbit
Interactiune

Scris
Exprimare

franceza

bine

bine

bine

bine

bine

engleza

bine

bine

satisfacator

satisfacator

satisfacator

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi sociale - desfasor activitatea de asistent social in care munca de echipa si comunicarea este
esentiala.

Competenţe şi aptitudini -colaborez la realizarea proiectelor in cadrul serviciului.
organizatorice -mediator in campania “Preventie in trafic de fiinte umane “
Competenţe şi aptitudini - operare calculator
tehnice - navigare Internet
Competenţe şi cunoştinţe de Microsoft Office-Word,Excell,Power Point
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini -desen si literatura in cadrul liceului.
artistice
Permis de conducere

Categoria B

Informaţii suplimentare 1988-1993 Gravura pe sticla la “Fabrica de Sticla”Bistrita

