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Rujoiu Valentina Ioana
Bd. Schitu Măgureanu, nr.9, sector 5, Bucureşti, România
(4021) 311 21 68
Mobil: 0724 020 508
(4021) 315 83 91
valentinarujoiu@yahoo.com
româna
5.10.1978
feminin

Experienţa profesională 2015 (septembrie) – participant în calitate de expert în cadrul Conferinţei „SMART
Diaspora 2020+ : Cum valorificăm potenţialul strategic al diasporei româneşti”.
Organizator: Fundaţia CAESAR şi Liga Studenţilor Români din Străinătate (LSRS),
cu sprijinul Administraţiei Prezidenţiale. Loc de desfăşurare: Palatul Cotroceni;
2014 (2 decembrie) – organizator şi moderator al dezbaterii „Campanie pentru
introducerea ordinului de protecţie de urgenţă”. Partener: Reţeaua Pentru Prevenirea
şi Combaterea Violenţei în Familie. Invitaţi: Ecaterina Avarvarei şi Claudia Bădică,
Fundaţia Sensiblu; Loc de desfăşurare: Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială,
Universitatea din Bucureşti;
2014 – nominalizată şi premiată de către Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti
din România în cadrul Ediţiei a VII-a Galei Profesorului Bologna obţinând titlul de
Profesor Bologna;
2012 – selectată şi inclusă în „Dicţionarul Personalităţilor din România. Biografii
Contemporane”. Lucrarea este realizată de Romanian Biographic Institute sub egida
ONG ECO-EUROPA;
2011- 2013 expert pe termen scurt în cadrul proiectului Universitatea – pol pentru
inovare şi dezvoltare deşfăşurat în cadrul Universităţii din Craiova, Facultatea de
Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul pentru cercetare şi Proiecte Europene (partener
principal), Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
(partener 1), Lönnrot Institute, Kajaani University Consortium, University of Oulu,
Finland (partener 2); stagiu de informare 13.05.2011-18.05.2011 în Finlanda,Kajaani
University Consortium, Universitatea din Oulu; cod proiect 86-Universitate pentru
Viitor, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin programul Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!;
2008-2011 cercetător în cadrul Proiectului de Cercetare Exploratorie, finanţat
CNCSIS, Asigurarea calităţii serviciilor sociale şi dezvoltarea profesională a
asistenţilor sociali prin implementarea unui sistem de supervizare (director de proiect
Prof. Univ.Dr. Livius Manea);
Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

2011 (18 februarie) participant din partea Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă
Socială, Departamentul de Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti la lucrările
Consorţiilor de validare a calificărilor din domeniile de studii universitare de licenţă,
specializarea „Asistenţă Socială”; activitate desfăşurată în cadrul proiectului
Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din învăţământul superior din
România, co-finanţat de Fondul Social European şi Guvernul României, în cadrul
Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, prin
contractul POSDRU/2/1.2/S/2;
2011 (15 martie) organizatorul Conferinţei Asistenţa Socială: Adevăruri, Provocări
& Oportunităţi (împreună cu asist.univ.dr. Lazăr Florin) în contexul Zilei Mondiale a
Asistenţei Sociale (invitaţii sunt specialişti şi asistenţi sociali care activează în
sistemul public şi privat); conferinţa este susţinută de către Asociaţia Şcolilor de
Asistenţă Socială din România, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali şi Facultatea
de Sociologie şi Asistenţă Socială, departamentul de Asistenţă Socială, Universitatea
din Bucureşti; loc desfăsurare Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială,
Universitatea din Bucureşti;
2011 (30 mai) organizatorul Conferinţei Femeie şi mamă: din spaţiul public în
spaţiul privat invitat: Andreea Marin – Preşedintele Fundaţiei Preţuieşte Viaţa; loc
desfăşurare Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti;
2010 (15 noiembrie) organizatorul conferinţei Violenţa asupra femeii în
familie(participanţi:DGASMB:inspectoride specialitate Florentina Paduraru şi Mirela
Prioteasa; DGASPC Sector 4: inspector de specialitate Mihaela Velicu, asistent social
Laura Lixandru; Fundatia Sensiblu: avocat Iuliana Ţiplea, asistent social Claudia
Badică; ADRA Romania: asistent social Diana Dica, psiholog Alina BordaşMohorea); loc desfăsurare Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea
din Bucureşti;
2011 – prezent predarea/seminarizarea disciplinelor: Tehnici de intervenţie în
situaţiile de criză (titular curs); Tehnici de intervenţie pentru familiile aflate în
situaţie de risc (titular curs) Teorii psihosociale în consiliere;
2008-prezent predarea/seminarizarea disciplinelor Violenţa în relaţia de cuplu.
Abordare interculturală (titular curs); Metode şi tehnici de intervenţie în asistenţa
socială la nivel individual (titular curs); Dezvoltare umană; Planificare familială
(titular curs) în cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Departamentul de
Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti;
2008-2012 seminarizarea disciplinei Comportament şi mediu social;
2003 –2007 seminarizarea disciplinelor Modele ale Practicii şi Tehnici de Intervenţie
în Asistenţa Socială, Politici de Incluziune Socială, Introducere în Politici Sociale,
Tehnici de Redactare, Asistenţa Persoanelor cu Handicap, Psihologie Socială
Aplicată, Planificare Familială la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială,
Catedra de Asistenţă Socială;
2002 –2009 redactor la Revista de Asistenţă Socială editată de Catedra de Asistenţă
Socială a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti ;
din 2009 redactor şef adjunct;
2004-2006 cadru asociat - seminarizarea disciplinei Psihologie Socială în cadrul
Facultăţii de Marketing, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Departamentul
de Filosofie, Politologie, Sociologie;
2005 - Formator în cadrul Proiectului Phare 2001 “Construcţia Instituţională a
Serviciilor Sociale În România”;
2004 - Instruire prin prelegeri şi seminarii a personalului de îngrijire medicală şi
socială (asistenţi sociali, asistenţi medicali, infirmieri) din instituţiile guvernementale
şi neguvernementale din Judeţul Ialomiţa în cadrul programului “Cooperativa socială
program de reinserţie socială a persoanelor cu handicap din Judeţul Ialomiţa”,
coordonat de Autoritatea Naţională de Protecţie a Persoanelor cu Handicap, Centrul de
Instruire şi Consultanţă Profesională Labor – Slobozia. Realizarea unui support de
curs “Modele şi Tehnici de favorizare a reinserţiei sociale a persoanelor cu nevoi
speciale” în scopul diseminării informaţiilor în rândul grupului ţintă;
2003 - participant din partea Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială la
dezbaterea organizată de MMSSF privind adoptarea Proiectului de Lege a Protecţiei
Familiei Monoparentale;
2003 - participant împreună cu Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV) în
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cadrul proiectului desfăşurat în parteneriat cu MMSSF, având ca temă Studiul
privind Sărăcia şi Excluziunea Socială;
2003 – Expert evaluare servicii de formare, membru în comisia de experţi privind
acreditarea serviciilor de formare şi sociale-Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială
Dâmboviţa (contracte civile);
Perioada 2003 - participant în cadrul proiectului Assistance to Social Sector Development –
Romania, în programul Evaluation of the MIG cercetare teren în judeţul Vrancea
(culegere date şi interpretare);
2002 - participant împreună cu ONG-ul Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi
(CNRR) în cadrul proiectului Cazul femeilor refugiat în România(culegere date şi
interpretare).
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Conferenţiar universitar doctor, Departamentul de Asistenţă Socială din cadrul
cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti.
Predare, evaluare, coordonare stagii de practica, coordonare lucrări de licenţă şi
disertaţii, redactor şef adjunct al Revistei de Asistenţă Socială editată de Catedra de
Asistenţă Socială a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din
Bucureşti, Editura Polirom
Universitatea din Bucureşti, Bd. M. Kogălniceanu 36-46, sector 5, 050107,
Bucureşti, România
Învăţământ academic

Educaţie şi formare 2008 doctor în sociologie (Universitatea din Bucureşti) din data de 25.07.2008 în baza
Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 488, titlul tezei de
doctorat-Violenţa domestică : violul marital;
2004 absolventă a masterului de Politici Sociale Europene din cadrul Universităţii din
Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, şef de promoţie, cu titlul
lucrării de dizertaţie Direcţii ale Politicilor Sociale în România;
2002 absolventă a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Secţia Asistenţă
Socială din cadrul Universităţii din Bucureşti, şef de promoţie; Licenţa, iunie 2002,
titlul lucrării de diplomă: “Dinamica şi consecinţele discriminării etnice şi rasiale”;
1993-1998 Liceul Pedagogic Ploieşti, dublă specializare educator- învăţător.
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Discipline predate (domenii de activitate):
Violenţa în relaţia de cuplu: abordare interculturală
Metode şi tennici de intervenţie în asistenţa socială la nivel individual
Tehnici de interventie în situaţiile de criză
Tehnici de interventie pentru familiile aflate în situaţie de risc
Planificare familială
Teorii psihosociale în consiliere
Facultatea de Sociologie si Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba engleza
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Competenţe şi abilităţi sociale

Datorită formării educaţionale şi experienţei profesionale menţionez: competenţe de
a consilia persoana aflată în situaţie de criză (divorţ, şomaj, decesul unei persone,
dobândirea unui handicap, familiei aflate în dificultate), consilierea femeilor care
sunt victime ale violenţei în cuplu.

Competenţe şi aptitudini Coordonări lucrari de licenţă şi disertaţie;
organizatorice Organizare conferinţe;
Coordonarea practicii de specialitate a studenţilor de la modulul Asistenţa familiei şi
a copilului din cadrul departamentului de Asistenţă Socială, Facultatea de Sociologie
şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti.
Competenţe şi aptitudini de Bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, PowerPoint).
utilizare a calculatorului
Informaţii suplimentare 2005, 2004, 2003, 2002 Bursă de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică pentru tineri
doctoranzi Tip BD acordată de CNCSIS
2010 membru fondator al Asociaţiei Şcolilor de Asistenţă Socială din România
Apariţii în media:
invitată la posturile tv: Trinitas, Kanal D, TVR.1 pe teme privind violenţa în societate
şi violenţa asupra femeii în familie;
interviuri acordate cotidianului Adevărul pentru secţiunea SOCIAL în data de
1noiembrie 2009 “Ce mai înseamnă virginitatea”; 13 septembrie 2011 „Abuzul în
familie o crimă acceptată de români”.
articole postate pe www.scolamamelor.ro, rubrica Cunoaşte-ţi drepturile: Cum se
manifestă diferitele forme de abuz în cuplu?; De ce există violenţă în cuplu?
Interviu acordat pentru Cotidianul Adevărul în data de 13 septembrie 2011 ”Abuzul în
familie, o crimă acceptată de români”
http://adevarul.ro/life-style/stil-de-viata/abuzul-familie-crima-acceptata-romani1_50acf7c87c42d5a6638ccbe3/index.html
Interviu acordat pentru The BlackSea.eu – “Eşecul României faţă de femeile sale
abuzate”
http://totb.ro/esecul-romaniei-fata-de-femeile-sale-abuzate/ - 9 octombrie 2014
Interviu acordat Elenei Lomora pentru The Black Sea: "How Romania fails its
battered women" si publicat in data de 7.10.2014
http://theblacksea.eu/index.php?idT=88&idC=88&idRec=1171&recType=story
Interviu acordat pentru The BlackSea.eu - “Când vrei să te sinucizi, ar fi frumos să ai
cu cine să vorbeşti.”Violența domestică în clasa de mijloc a României
http://totb.ro/cand-vrei-sa-te-sinucizi-ar-fi-frumos-sa-ai-cu-cine-sa-vorbesti-violentadomestica-in-clasa-de-mijloc-a-romaniei/- 2 octombrie 2014
Invitat emisiune Lumina faptelor bune - Trinitas Tv : “Violenţa domestică ucide mai
multe femei decât accidentele rutiere şi malaria”, moderator şi realizator Iulian
Bobîrnea – 29 noiembrie 2012
https://www.youtube.com/watch?v=cTUeI_WMgmw
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