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INFORMAŢII PERSONALE Alexandru KOCSIS-CRISTEA 

 
    

    alexandru.kocsis@gmail.com 

 
Sexul M | Data naşterii 12/07/1982 | Naţionalitatea română 

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

 

06/12/2020 → prezent Deputat ales ȋn circumscripţia electorală nr. 24 Iaşi 

Parlamentul României – Camera Deputaţilor 

14/11/2018 → 09/10/2020 Membru CNA 

Consiliul Naţional al Audiovizualului 

▪  Activităţi si responsabilităţi principale: În activitatea mea ca membru CNA am ȋncercat să aduc 
echilibru şi imparţialitate ȋntr-un Consiliu dominat de presiuni politice, protecţionism şi partizanat. Am 
susţinut reducerea numărului de membri CNA şi necesitatea introducerii educaţiei mediatice ca 
metodă de protejare a publicului de manipularea media şi ştirile false. 

 
 

01/09/2017 → 01/09/2018 

Consilier 

Cabinet vicepreşedinte Senat 

 

17/05/2016 → 14/05/2017 Director adjunct 
 Administrația Prezidențială – Muzeul Național Cotroceni 

 ▪  Activităţi si responsabilităţi principale: Inițierea, coordonarea și derularea parteneriatelor culturale. 
Coordonarea şi reorganizarea compartimentului de ghizi pentru a putea creşte numărul de vizitatori. 
În perioada de 1 an pe care am petrecut-o ȋn această instituţie, ȋncasările Muzeului s-au dublat. 

 

01/08/2013 → 13/05/2016 Şef Serviciu 
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 – Serviciul Relaţii cu 

Societatea Civilă în Domeniul Asistenţei Sociale 

 ▪  Activităţi si responsabilităţi principale: Coordonarea activităţilor de atragere a sponsorilor; încheierea 
parteneriatelor de colaborare cu entităţi juridice partenere (Societăţi Comerciale sau ONG-uri); 
monitorizarea derulării parteneriatelor de colaborare existente în vederea atingerii obiectivelor 
asumate de către părţile semnatare; atragerea, recrutarea şi repartizarea voluntarilor în funcţie de 
nevoile beneficiarilor DGASPC sector 3; coordonarea activităţilor de voluntariat; încheierea 
parteneriatelor pentru voluntariat de specialitate şi practica universitară cu instituţii de învăţământ 
superior; coordonarea, monitorizarea şi evaluarea personalului din subordine. 

04/12/2007 → 01/08/2013 Psiholog 
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 – Centrul de îngrijire în 

apartamente de tip familial 

 ▪  Activităţi si responsabilităţi principale : Evaluare psihologica; consiliere psihologică; consiliere 
vocaţională, consultanţă acordată personalului în privinţa metodelor educative folosite; întocmirea 
documentelor specifice (Raport de evaluare psihologică, raport de consiliere psihologică, note de 
recomandare, plan de intervenţie specifică); însoţirea copiilor instituţionalizaţi la instanţele 
judecătoreşti pentru reevaluarea măsurii de protecţie specială. 

 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

 

2008 - 2009 Master – Evaluare şi Supervizare în Asistenţă Socială 
 Universitatea din Bucureşti (Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială) 
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2001 - 2006 Licenţiat în Sociologie şi Psihologie 

 Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti (Facultatea de Sociologie - Psihologie) 

 

 
FORMARE PROFESIONALĂ  

 
COMPETENΤE PERSONALE  

 
Limba maternă română     

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral 
 

engleză C1 C1 B2 B2 B2 

 
 

Competenţe şi abilităţi 
profesionale 

▪ Utilizator licenţiat al Instrumentului Psihometric FFNPQ – Five Factor Nonverbal Personality 
Inventory 

▪ Utilizator licenţiat al Instrumentului Psihometric Matrici Progresive Raven Standard 

 
Competenţe şi abilităţi sociale ▪ Empatic, mediator, orientat către rezultat. 

 

 
Permis de conducere Categoria B 

 

 
ANEXE  

 

Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului. Exemple: 

▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare 




