Curriculum Vitae
Date personale
Nume: Adina-Maria Micula
Şcoli absolvite:
Medii (1993 - 1997) absolventă a Liceului Teologic Baptist Emanuel, Oradea,
Superioare (1997 - 2001) absolventă a Universităţii din Oradea, Facultatea de Litere, specializarea
Teologie Baptistă - Asistenţă Socială,
Postuniversitare (2006 - 2012) doctorat în cadrul Şcolii doctorale, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă
socială, Universitatea din Bucureşti, 2009 înmatriculare prin transfer către Universitatea de Vest Timişoara

Pregătire academică - licență, master, doctorat, studii postuniversitare
- Medii: 1993 - 1997 - absolventă a Liceului Teologic Baptist Emanuel, Oradea,
- Superioare: 1997 - 2001 - absolventă a Universităţii din Oradea, Facultatea de Litere, specializarea Teologie
Baptistă - Asistenţă Socială,
- Postuniversitare: 2006 - 2012 - doctorat în cadrul Şcolii doctorale, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă
socială, Universitatea din Bucureşti, 2009 înmatriculare prin transfer către Universitatea de Vest Timişoara,
pe tema „Politici sociale privind serviciile de asistenţă socială pentru copii cu handicap în judeţul Bihor”
- Auxiliare: 2006 - absolventă a programului de perfecţionare pentru Ocupaţia de Formator, cu certificat de
absolvire atestat de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei şi
Cercetării.
- Auxiliare: Septembrie 2009 - absolventă a Cursului de Scriere de proiecte - accesare fonduri nerambursabile,
finalizat cu diplomă de competență ,,Autodezvoltare profesională” emisă de Ministerul Muncii şi Educaţiei,
în cadrul proiectului: Consolidarea sectorului ONG din judeţul Bihor în domeniul incluziunii sociale şi
serviciilor sociale,
- Auxiliare: februarie 2010, certificat de absolvire pentru ocupația „Manger de proiect”, organizat de Fundația
Ruhama, emis de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și Ministerul Educației, Cercetării și
Tineretului. (2012)

Cariera profesională - funcții didactice
- 2001 - 2003 - îndrumător de practică al studenţilor din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă socială,
Universitatea din Bucureşti, în cadrul programului de doctorat, şi colaborator la elaborarea broşurii
Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă socială, Universitatea din Bucureşti,
- 2002 - 2004 - activitate didactică în cadrul Universităţii Emanuel Oradea, pe post de preparator universitar,
- 2004 - 2010 - activitate didactică în cadrul Universităţii Emanuel Oradea, pe post de asistent universitar,
- 2010 - prezent activitate didactică în cadrul Universităţii Emanuel Oradea, pe post de lector universitar,

Cariera profesională - funcții administrative
1. Septembrie 2017- prezent - membru Comisia pentru Protecția Copilului Bihor, din cadrul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, în subordinea Consiliului Județean Bihor (2017)

2. Iunie 2007 - februarie 2008 - asistent social în cadrul Fundaţiei Ruhama din Oradea, coordonator la Centru
de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii,
3. 2005 - prezent - formator colaborator la Fundaţia Ruhama din Oradea pentru cursurile de calificare
profesională, în cadrul unor diferite proiecte, precum cel de „Formare Profesională și Servicii de Ocupare”
organizat în asociere cu Administraţia Social Comunitară Oradea (ASCO), Centrul de Cercetare pentru
Educaţia Adulţilor, prin proiectul ,,Dezvoltarea furnizorilor de servicii sociale şi socio-medicale din jud.
Bihor” etc., pentru ocupaţia de „Îngrijitor de bătrâni”, „Îngrijitor de copii” şi „Lucrător social”,
4. Mai 2008 - aprilie 2016 - asistent social / manager de caz în cadrul Fundaţiei „Poarta Bucuriei” din
Oradea, coordonator proiecte „Plasament Familial” și „Abandonaţi pentru abandonaţi” (proiect realizat prin
colaborarea cu Spitalul Municipal „Dr. Gavril Curteanu” din Oradea), în prezent asistent social voluntar,
5. Mai - Iulie 2015 - formator colaborator cu Fundația Filocalia Iași în cadrul cusurilor de formare pentru
ocupația de Ingrijitor de copii, cu predare în Oradea, POSDRU/114/6.3/S/131904- „Oportunități pentru viitor
prin șanse egale”
6. August - Octombrie 2015 - formator colaborator cu Organizația Euro Best Team din București în cadrul
cusurilor de formare pentru ocupația de Ingrijitor de bătrâni, cu predare în Oradea, „Instruire pentru
furnizarea de servicii moderne” - POSDRU/169/6.2/S/146756
7. Mai 2016 - prezent - asistent social / manager de caz în cadrul Fundaţiei „Căminul Felix - Centru
rezidențial în case de tip familial” din Oradea.

Cărți publicate în edituri recunoscute la nivel național și/sau internațional
În țară
1. Adina Micula. ,,Strategii de asistare și integrare socială pentru copilul cu dizabilități”, 2014, ISBN:
978-606-8614-34-2, 211 pag.

Capitole în volume colective publicate în edituri recunoscute la nivel național sau internațional
În țară
1. Adina Micula. „Social Perception on Social Integration of People with Disabilities”, în Revista de
Asistență socială nr 3/2014, Editura Polirom Iași, 2014, ISBN: 1583-0608, ISSN: 1583-0608,
2. Adina Micula. ,,Profilul psihosocial al familiei copilului cu dizabilitate”, publicat în lucrarea „Perspective
teoretice şi practice asupra asistenţei sociale afamiliei şi copilului”, 2011, ISBN: 978-973-7791-80-1,
3. Adina Micula. ,,Aspecte epistemologice şi teoretice în abordarea handicapului ca fenomen social” publicat
în lucrarea „Perspective în practica de asistenţă socială”. Lucrările conferinţei anuale a Secţiei de Asistenţă
socială din cadrul Universităţii Emanuel din Oradea, Editura Universității Emanuel din Oradea, 2010, ISBN:
978-973-7791-66-5
4. Adina Micula. „Cercetarea socială şi asistenţa socială”, publicat în lucrarea „Metodologia cercetării
sociale pentru asistenţa socială”, Editura Universității Emanuel din Oradea, 2010, ISBN: 978-9737791-62-7
5. Adina Micula. ,,Etapele procesului de cercetare socială”, publicat în lucrarea „Metodologia cercetării
sociale pentru asistenţa socială", 2010, ISBN: 978-973-7791-62-7
6. Adina Micula. „Observaţia”, publicat în lucrarea „Metodologia cercetării sociale pentru asistenţa

socială”, Editura Universității Emanuel din Oradea, 2010, ISBN: 978-973-7791-62-7
7. Adina Micula. ,,Analiza nevoii de servicii sociale pentru copiii cu dizabilităţi. Studiu de caz: municipiul
Oradea”, 2009, ISBN: 1584-0972,
Articole publicate
Participări la manifestări științifice - Publicate
Participări la manifestări științifice - Nepublicate
Mobilități - Profesor asociat
1. August - Octombrie 2015 formator colaborator cu Organizația Euro Best Team din București în cadrul
cusurilor de formare și educație a adultilor, în ocupatia de Ingrijitor de bătrâni, predare în Oradea, „Instruire
pentru furnizarea de servicii moderne” - POSDRU/169/6.2/S/146756, 2015
2. Mai - Iulie 2015 - formator colaborator cu Fundația Filocalia Iași în cadrul cusurilor de formare și
educație a adultilor, pentru ocupația de Ingrijitor de copii, cu predare în Oradea, POSDRU/114/6.3/S/131904„Oportunități pentru viitor prin șanse egale”, 2015

Premii și Distincții
1. 28 martie 2014 - participant în cadrul evenimentului Gala Asistenței Sociale din județul Bihor, ediția I 2014,
nominalizată în cadrul secțiunii ,,Familia este comoara copilului!” - Contribuții deosebite în domeniul
protecţiei copilului şi/sau familiei - secțiune pentru asistenți sociali, organizații sau instituții”.

