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Curriculum vitae  
Europass  

 

 
 

EXPERIENTA PROFESIONALA 
  

• Perioda   2011 - prezent 

• Functia sau postul ocupat   Psiholog psihoterapeut  

• Activitati si responsabilitati principale  ● consiliere psihologică în psihoterapie integrativă 

• Institutie  Cabinet individual de psihoterapie/ SOMNOLOG (DOC doctor omnia casuum) 

• tipul activitatii  sau sectorul de activitate  Psihoterapie individuală, familie, grup 

 
 

• Perioda   2010-2011 

• Functia sau postul ocupat   Psiholog psihoterapeut 

• Activitati si responsabilitati principale  ● consiliere psihologică în psihoterapie integrativă. Elaborarea unui program de dezvoltare personală în scopul 

resocializării şi integrării în muncă a deţinutelor de la Penitenciarul Târgşor. Acest program a fost pus in practica unui 
numar de 150 de deţinute pe parcursul a trei ani.  

• Numele si adresa angajatorului  Fundaţia CRED Bucureşti 

• tipul activitatii  sau sectorul de activitate  voluntariat 

 
 

• Perioda   2009-2010 

• Functia sau postul ocupat   Inspector resurse umane şi inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii profesionale 

• Activitati si responsabilitati principale  ● Inspector resurse umane: întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului. 
● Organizarea recrutării şi selecţiei personalului. 
● Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii profesionale: 
● Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie. 
● Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 
● Prevenire accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale. 
● Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
● Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă, 
precum şi alte competenţe specifice fişei postului 

• Numele si adresa angajatorului  SC GIRAUD SRL, Bucureşti 

• tipul activitatii  sau sectorul de activitate  Resurse umane 

 

• Perioda   2007-2008 

• Functia sau postul ocupat   Project manager 

• Activitati si responsabilitati principale  ● Coordonarea echipei de vănzări  
● Coordonarea tuturor factorilor implicaţi în realizarea unui proiect rezidenţial (22 vile) în zona de nord a Bucureştiului = 
identificare teren, cadastre, alipire, dezmembrare, arhitectură, constructor, strategie de promovare-vânzare 

• Numele si adresa angajatorului  SUCCES Imobiliare 

• tipul activitatii  sau sectorul de activitate  Imobiliare 

  
 

• Perioda   2006-2007 

• Functia sau postul ocupat   Şef departament Desktop publishing   

• Activitati si responsabilitati principale  ● Responsabilitati-realizări: vânzări rezidenţiale şi proiecte; 

• Numele si adresa angajatorului  REGATTA - Companie Imobiliară 

• tipul activitatii  sau sectorul de activitate  Imobiliare 

 

• Perioda   2005-2006 

• Functia sau postul ocupat   Real estate broker 

• Activitati si responsabilitati principale  ● Responsabilitati, Realizari: broker imobiliare, vânzări imobiliare 

• Numele si adresa angajatorului  DOMUS Imobiliare 

• tipul activitatii  sau sectorul de activitate  Imobiliare 

 

• Perioda   2002-2006 

• Functia sau postul ocupat    

• Activitati si responsabilitati principale  ● Responsabilităţi, Realizări: broker imobiliare, vânzări imobiliare 

• Numele si adresa angajatorului  Business Serv / Bucureşti 

• tipul activitatii  sau sectorul de activitate  Imobiliare 

 

• Perioda   1997-2001 

• Functia sau postul ocupat   Regizor artistic, copywriter 

• Activitati si responsabilitati principale  ● Producţie publicitară şi filme de prezentare 



 2 

• Numele si adresa angajatorului  TeleVertical Film, Bucureşti 

• tipul activitatii  sau sectorul de activitate  Artă 

 

• Perioda   1996-1997 

• Functia sau postul ocupat   Reporter teren 

• Activitati si responsabilitati principale  ● Reportaje mass-media, transmisii teren 

• Numele si adresa angajatorului  Pro tv 

• tipul activitatii  sau sectorul de activitate  Mass-media 

 
 

• Perioda   1994-1996 

• Functia sau postul ocupat   Director vânzări 

• Activitati si responsabilitati principale  ● Coordonare companie imobiliare 

• Numele si adresa angajatorului  Direct Imobiliare 

• tipul activitatii  sau sectorul de activitate  Imobiliare, vânzări 

 

• Perioda   1992-1995 

• Functia sau postul ocupat   Director artistic 

• Activitati si responsabilitati principale  ● Coordonare companie publicitate 

● Campanii publicitare pentru produse cosmetice, băuturi răcoritoare 

• Numele si adresa angajatorului  Albedo Film 

• tipul activitatii  sau sectorul de activitate  Publicitate 

 
 
 

EDUCATIE SI FORMARE 
 

• Perioda  2009-2011 

• Calificarea / diploma obtinuta   master 

• discipline principale studiate / 
competente profesionale dobandite 

 ● tehnici cognitiv-comportamentale în psihoterapie 
● magister în Psihodiagnoză Cognitivă şi Consiliere Psihologică 

• numele si tipul institutiei de invatamant/ 
furnizorului de formare 

 Universitatea Ecologică Bucureşti – Facultatea de Psihologie 

 

• Perioda  2009-2011 

• Calificarea / diploma obtinuta   Formare de bază în Psihoterapie Integrativă 

• discipline principale studiate / 
competente profesionale dobandite 

 ● Tehnici integrative în psihoterapie 
● Psihoterapeut, specialist în Psihoterapie Integrativă, curentul Erskine 

• numele si tipul institutiei de invatamant/ 
furnizorului de formare 

 Asociaţia de Psihoterapie Integrativă 

•nivelul in clasificarea nationala sau 
internationala 

 formare de bază, cursuri posuniversitare 

 

• Perioda  2005-2008 

• Calificarea / diploma obtinuta   Licenţiat în psihologie 

• discipline principale studiate / 
competente profesionale dobandite 

 ● specialist în psihologie generală 

• numele si tipul institutiei de invatamant/ 
furnizorului de formare 

 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Spiru Haret Bucureşti 

•nivelul in clasificarea nationala sau 
internationala 

 licenţă 

 
 

• Perioda  1990-1994 

• Calificarea / diploma obtinuta   Licenţiat în arte 

• discipline principale studiate / 
competente profesionale dobandite 

 ● specialist în imagine de televiziune, regizor film 

• numele si tipul institutiei de invatamant/ 
furnizorului de formare 

 Academia de arte Luceafărul Bucureşti 

•nivelul in clasificarea nationala sau 
internationala 

 licenţă 

 
APTITUDINI SI COMPETENTE PERSONALE 

 
 Aptitudini şi competenţe artistice: creativitate 

Aptitudini psihologice: empatie 

 
 

LIMBA (I) MATERNA (E)  româna 

 

Limbi straine: 1 – franceză, 2 – engleză 
 

LIMBA (I) STRAINA (E) CONOSCUTA (E) 
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Autoevaluare    

• Nivel european (*) 

 
 

 
Limba străină 1 
Limba străină 2 

 Intelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversatie 

Discurs oral Exprimare scrisa 

B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 

B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 
 

  (* NIVELUL CADRULUI EUROPEAN COMUN DE REFERINTA PENTRU LIMBI STRAINE) 

   

 

COMPETENTE SI ABILITATI SOCIALE  sociabilitate, fire neconflictuală, abilitatea de a lucra în echipă 

 

COMPETENTE SI APTITUDINI ORGANIZATORICE    coordonarea unui departament în psihologia muncii, sănătate, securitatea muncii, recrutări personal 

 

COMPETENTE SI APTITUDINI DE UTILIZARE A 

CALCULATORULUI . 
 editare text (Microsoft Word), editare tabele (Microsoft Office Excel), prelucrare foto (Photoshop), navigare internet 

(orice soft), motoare de căutare şi verificare informaţii 

 
PERMIS (E) DE CONDUCERE  B 

 

 INFORMATII SUPLIMENTARE   ● Cunoştinţe de psihologia muncii, resurse umane, sănătate şi securitate în muncă,  
● Recrutări personal. În perioada cât am lucrat ca inspector de resurse umane la Compania GIRAUD, în urma 
interviurilor ţinute, am selectat peste 130 de noi angajaţi; o medie de 8 noi angajati / lună.  
 
● Realizarea de filme de prezentare, documentare, video-clipuri şi portret; coordonare de campanii publicitare, realizare 
de scenarii de film (videoclip, scurt şi lungmetraj).  
 
● Experienţă de peste 15 ani în vânzări imobiliare. 
● Experienţă în identificarea oportunităţilor dezvoltării de ansambluri rezidenţiale. 
● Implicarea în selectarea variantelor fezabile. 
● Cunoaşterea etapelor de execuţie şi coordonarea lor.  

 


