Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Irina Munteanu
Bdul 21 Decembrie 1989, nr. 58, 400094 Cluj-Napoca (România)
0264.503.334
prefectura@prefecturacluj.ro
www.cj.prefectura.mai.gov.ro

POZIŢIA

Subprefect județul Cluj

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
29/01/2020–Prezent

Subprefect - județul Cluj
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL CLUJ, Cluj-Napoca (România)

2017–2020

Director executiv - Direcția Relații cu Comunitatea
Primaria Municipiului Câmpia Turzii, Câmpia Turzii (România)
Asigură realizarea obiectivelor specifice activității culturale, educative și sportive, activități și servicii de
asistență socială, de susținere și implicare a comunității, fără discriminare, în viața socială,
educațională, culturală, de formare și de protecție socio-umană, prin politici de conștientizare,
comunicare, informare și relaționare.

2012–2020

Formator/formatoare
SC Perform Center București, București (România)
Formarea profesională a adulţilor în domeniile: asistență socială, dezvoltare personală și profesională,
managementul timpului, managementul stresului, managementul conflictelor, comunicare
interpersonală, leadership, deontologie profesională.

2008–2017

Coordonator Centrul de recuperare „Carine”
Primaria Municipiului Câmpia Turzii, Câmpia Turzii (România)
Coordonarea activității instituției și a personalului, management de caz, administrare.

2005–2008

Coordonator centru
Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj Centrul de Zi „Spiridușii” și
Centrul Maternal „Iris”, Câmpia Turzii (România)
Coordonarea activității instituției și a personalului, management de caz, administrare.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
25/08/2019–01/09/2019

Managementul funcției publice și cariera funcționarului public
SC Perform Center București (România)

16/05/2014–26/10/2014

Consilier pentru dezvoltare personală
Hum Management Consulting SRL. (România)
Consilier pentru dezvoltare personală – crearea spațiului de interacțiune cu persoanele consiliate,
investigarea situațiilor problemă, explorarea soluțiilor potențiale ale situațiilor problemă, consilierea
privind modalitățile de dezvoltare personală.
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14/02/2011–30/03/2011

Irina Munteanu

Formator - certificat de absolvire
SC Media Partners SRL Cluj Napoca (România)
Pregătirea formării; realizarea activităţilor de formare; evaluarea participanţilor la formare; aplicarea
metodelor şi tehnicilor speciale de formare; marketing-ul formării; proiectarea programelor de formare;
organizarea programelor şi a stagiilor de formare; evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii
programelor şi a stagiilor de formare.

2006–2008

Diplomă de absolvire

Nivelul 7 CEC

Studii postuniversitare de specializare - Formare de Directori de Servicii Sociale.
2001–2005

Licență în asistență socială

Nivelul 6 CEC

Licentiată în asistență socială Universitatea „Babes-Bolyai”, Facultatea de Sociologie și
Asistență Socială, Cluj-Napoca (România)
COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Limbile străine

engleză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

C1

C2

B2

SCRIERE

Discurs oral

B2

B2

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Responsabilitate, seriozitate, punctualitate, sociabilitate, capacitate crescută de adaptare, abilități de
comunicare, gândire pozitivă.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Abilități de leadership – întreaga experiență profesională a fost bazată pe coordonarea unor echipe
pornind de la minim 10 persoane.
Bune abilități de conducere a unor echipe și domenii distincte de activitate simultan, dar și a unor
proiecte, urmare a activității profesionale în calitate de director executiv.
Abilități de identificare și soluționare a situațiilor problematice.
Gandire și abordare exhaustivă a situațiilor complexe.
Abilități de mentorat dobândite și urmare a activității desfășurate ca trainer.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Abilități de organizare, spirit de echipă, capacități decizionale, intervenție în criză, management
eficient al timpului, conflictelor și stresului.

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Utilizator independent în ceea ce privește procesarea informației, producerea de conținut digital
complex în diferite formate, folosirea a diferite instrumente de comunicare online și funcții ale serviciilor
online, înțelegerea aspectelor legate de securitate în ceea ce privește comunicarea online și utilizarea
tehnologiei digitale. Îmi actualizez cunoștințele digitale în mod constant.
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Alte competenţe

Irina Munteanu

08.07.2018 – 15.07.2018- Arta de a reuși prin comunicare.
27.08.2017 – 03.09.2017- Comunicare publică. Transparența în procesul de comunicare al instituțiilor
publice.
14.02.2011-30.03.2011- Protecția persoanelor cu handicap. Egalitate de șanse.
27.11.2007 - 29.11.2007- C.R.F.P.S – Pro Vocație.
2001 -2006 – voluntar la Fundația Romană pentru Copii, Comunitate și Familie Cluj - Centrul
Comunitar Câmpia Turzii.
2003-2006 – coordonator voluntari Centrul Comunitar Câmpia Turzii
2003-2004 – voluntar la Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Public Local de Asistență
Socială.
Abilități dobândite:

Permis de conducere

·

Abilitatea de a lucra într-o echipă multidisciplinară;

·

Abilitatea de a colecta și a oferi informații;

·

Abilități de intervievare;

·

Abilitatea de a relaționa cu copii, adolescenți și adulți;

·

Abilitatea de a organiza și coordona activități și grupuri;

·

Abilitatea de a utiliza și a elabora instrumentele de lucru specifice;

·

Abilitatea de a identifica și rezolva probleme sociale;

·

Abilitatea de intervenție în criza.

B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
referinţele pot fi furnizate la cerere
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