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Europass  

 

  

INFORMAŢII PERSONALE  

Nume / Prenume IONESCU D.-I. CLAUDIU-EDUARD 

Adresă(e) Câmpulung, strada Matei Basarab nr.87, judeţul Argeş, COD 115100, România 

Telefon(oane) 0744379279   

Fax(uri)  

E-mail(uri) edi0807@yahoo.com 
eduard.ionescu@upit.ro 
psiho_eduardionescu@yahoo.com 
mediator_eduardionescu@yahoo.com  

  

Naţionalitate Română 

  

Data naşterii 08.07.1970 

  

Sex Masculin 

 
 

 

  

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ 
 
Perioada 

 
 
octombrie 2013 – până în prezent,  

Funcţia sau postul ocupat Lector  universitar doctor, titular, în cadrul departamentului de stiinte ale educatiei 
 
Octombrie 2002 – octombrie 2013 – asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Susținerea seminariilor la disciplinele: Fundamentele psihopedagogiei speciale, 
Psihopedagogia copilului cu dificultăți de învățare, Metodologia cercetării educaționale, 
Psihologia educaţiei, Fundamentele psihologiei, Psihopedagogia jocului, Pedagogie 
comparată, Consiliere psihopedagogică, Sociologia educației, Educație civică, 
Fundamentele pedagogiei, Teoria şi metodologia curriculumului, Teoria şi metodologia 
instruirii, Psihologia personalității, Managementul clasei de elevi, Psihologia vârstelor, 
Metode și tehnici de învățare eficientă. 

 Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice – cursuri, seminarii, 
practică pedagogică;  

 Activităţi de evaluare continuă /finală a studenţilor; activităţi de evaluare a studenţilor la 
finalizarea studiilor universitare;  

 Consiliere metodică şi psihopedagogică,  consultaţii teoretice şi practice pentru studenţi;  

 Îndrumare lucrări de licenţă / dizertaţie; activităţi de cercetare ştiinţifică şi metodică 
finalizate prin publicarea de cărţi şi articole ştiinţifice  în domeniu, participarea la 
conferinţe, simpozioane etc.;  

 Organizarea, coordonarea şi îndrumarea activităţilor de practică pedagogică de inițiere și 
de specialitate, 

 Secretar comisie finalizare studii specializarea Pedagogia învăţământului preşcolar şi 
primar (2012-2013/2013-2014/2014-2015) si Secretar comisie finalizare studii master 
Educatie Timpurie (2013-2014/2014-2015) 

 Îndrumător de an /grupă de studenţi, 

 Activități permanente de cercetare științifică prin realizarea de studii, elaborare şi 
publicare de lucrări, suporturi de curs,  

 Îndrumare ştiinţifică studenţi la Sesiunea Ştiinţifică Studenţească și participarea la 
dezbateri științifice. 

 

mailto:edi0807@yahoo.com
mailto:psiho_eduardionescu@yahoo.com
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Numele şi adresa angajatorului 

 
Universitatea din Pitesti, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie-formare 
 
 

 
Perioada 

 

Septembrie 2010 – aprilie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Mediator autorizat potrivit art. 8 din Legea nr. 192/2006, in baza Hotarârii nr. 762/23.07.2010  a 
Consiliului de Mediere, așa cum rezultă din adeverința nr. 1909/06.09.2010 eliberată de Consiliul de 
Mediere 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Activitate de mediere  

 Activitati permanente de perfecționare în domeniul medierii prin realizarea de studii, 
cercetari privind comunicarea interumană, actul de negociere, strategii de optimizare a 
interacțiunii în actul de mediere a părților aflate în conflict, participarea la dezbateri 
stiintifice in cadrul simpozianelor și conferințelor organizate de către Consiliul de 
Mediere din România, Ministerul Justiției, asociații și centre de formare în domeniul 
medierii, naționale și internaționale 

Numele şi adresa angajatorului ”Eduard Ionescu – Birou de mediator”, cu sediul în municipiul Câmpulung, strada Matei Basarab, 
nr. 87, județul Argeș, in baza Hotarârii nr. 762/23.07.2010  a Consiliului de Mediere, așa cum 
rezultă din adeverința nr. 1909/06.09.2010 eliberată de Consiliul de Mediere 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Mediere – orice tip de dispute 

  

 
Perioada 

 
Noiembrie 2011- noiembrie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Formator proiect POSDRU/19/1.3/G/48784, ”Totta vita schola est” 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Proiectarea şi susţinerea activităţilor practice şi a seminariilor în cadrul programelor de formare 
continua a cadrelor didactice din învaţamântul preuniversitar în conformitate cu obiectivele 
programului, competenţele vizate, metodologiile anunţate. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
 

Educaţie-formare 
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 Perioada 
 
Funcţia sau postul ocupat 
 
 
 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

Martie 2012- până în prezent 
 
Psiholog principal autonom cu drept de libera practica Psihologia Educationala,Consiliere Scolara 
si Vocationala, Psiholog principal autonom cf. Atestatului de libera practica nr. 143/15.03.2012 
 
a.evaluarea şi diagnoza copiilor, tinerilor, membrilor familiei şi cadrelor didactice, activitate ce 
presupune: 

 utilizarea instrumentelor de psihodiagnoză pentru surprinderea dezvoltării cognitive, 
afective şi psiho-sociale a copiilor şi tinerilor, la nivel individual şi de grup;  

 interpretarea datelelor obţinute prin aplicarea testelor şi probelor psihologice;  

 formularea concluziilor examenului psihodiagnostic;  

 elaborarea strategiilor de psihodiagnoză;  

 supervizarea diagnozei efectuate de psihologul practicant sau specialist;  

 consiliere şcolară ce are la bază : 

 cunoașterea metodelor şi tehnicilor de formare şi educare a unor deprinderi şi atitudini ce 
contribuie la învăţarea eficientă, a capacităţilor de integrare în viaţa comunitară, a 
conduitelor şi atitudinilor sanogene;  

 cunoașterea şi să utilizarea metodelor şi tehnicilor de dezvoltare şi optimizare personală a 
copiilor şi tinerilor;  

 elaborarea strategiilor de consiliere şi dezvoltare personală a copiilor şi tinerilor;  
b.  consiliere vocaţională prin :  

 cunoașterea principalelelor domenii de profesionalizare în raport cu cerinţele pieţei;  

 cunoașterea şi aplicarea metodelor şi tehnicilor de identificare a aptitudinilor, valorilor şi 
intereselor profesionale;  

 formarea capacităţilor de luare a deciziilor privind cariera şi a unor deprinderi de integrare 
pe piaţa muncii;  

 elaborarea strategiilor de eficientizare a deciziei privind cariera;  

 supervizarea consilierii vocaţionale efectuată de psihologul practicant;  

 intervenţie psihologică (primară, secundară, terţiară), putând : 

 realiza servicii de consiliere psiho-educaţională prevăzute pentru psihologul specialist;  

 elaborarea planurilor complexe de intervenţie psihologică prin valorificarea la maximum 
a resurselor de care dispun: copilul, tânărul, familia, grădiniţa, şcoala, comunitatea;  

 supervizarea intervenţiei psihologice efectuată de psihologul practicant şi psihologul 
specialist;  

c.  consultanţă prin:  

 oferirea serviciilor de consultanţă specifice psihologului specialist, dar și servicii de 
consultanţă în planificarea şi evaluarea programelor educaţionale, implementarea 
sistemului de management al calităţii în unităţile şcolare;  

 identificarea şi să selectarea tehnicilor moderne de consultanţă care pot fi adaptate 
serviciilor câmpului educaţional;  
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Numele şi adresa angajatorului 

 
d. cercetare prin:  

 iniţierea şi coordonarea unor activităţi de cercetare;  

 participarea la reuniuni ştiinţifice, întâlniri de lucru, simpozioane, work-shop-uri 
acreditate de Asociaţia Psihologilor din România sau Asociaţiile de profil din teritoriu, 

 desfășurarea activităților de autodezvoltare ştiinţifică şi profesională certificată prin 
publicaţii relevante şi/sau prin câştigarea unor concursuri pentru ocuparea de posturi 
didactice în învăţământul superior în domeniul psihopedagogiei ; 

e.  formare şi supervizare profesională cf. Adeverintei nr. 759/17.12.2013 eliberata de Colegiul 
Psihologilor din Romania:  

 iniţiere cursuri menite să completeze formarea iniţială a psihologului şcolar, conform 
normelor metodologice;  

 inițiere și dezvoltare a programelor de formare pe termen scurt sau lung pentru psihologii 
şcolari fără experienţă în domeniu în conformitate cu normele metodologice; 

f. consiliere şi intervenţie educaţională în instituţii, organizaţii şi comunitate în care este necesară:  

 cunoașterea şi identificarea problemelor comunităţii a metodelor, tehnicilor şi strategiilor 
de consiliere şi intervenţie educaţională în problemele instituţiilor, organizaţiilor și 
comunităţii.  

 
 
„Ionescu Claudiu Eduard - Cabinet Individual de Psihologie” 

 Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Servicii psihologice 

   
 
Perioada 
Funcția sau postul ocupat 
Activități și responsabilități principale 
 
 
 
Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de 
activitate 
                                                  
Perioada 
Funcția sau postul ocupat 
Activități și responsabilități principale 
Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de 
activitate 
 
Perioada 
Funcția sau postul ocupat 
Activități și responsabilități principale 
Numele și adresa angajatorului 
 
Tipul activității sau sectorul de 
activitate 
 

         
 
septembrie 2013 –iunie 2014, septembrie 2014 – iunie 2015, septembrie 2015 - prezent 
profesor suplinitor, în cadrul catedrei de ştiinţe socio-umane,  
activități de predare-învățare la disciplinele Psihopedagogie specială, Psihologia Educatiei, 
Didactici Inovative in Transdisciplinaritate, Fundamentele Pedagogiei si Teoria si Metodologia 
Curriculum-ului, Teoria si Metodologia Instruirii, Teoria Educatiei si Managementul Clasei de 
Elevi, practica de specialitate 
Colegiul Pedagogic „Carol I” din Câmpulung, judeţul Argeş 
învățământ preuniversitar 

 
 
septembrie 2013 – iunie 2014,  
profesor suplinitor, în cadrul catedrei de ştiinţe socio-umane,  
activități de predare-învățare la disciplinele Psihologie si Educatie Antreprenoriala,  
Seminarul Teologic ”Iustin Patriarhul” din Câmpulung, judeţul Argeş 
învățământ preuniversitar 

 
 
octombrie 2004 – martie 2007  
Secretar, operator  pe calculator, cu normă redusă 
Activități specifice de secretariat 
Birou Notar Public Ionescu Cornelia cu sediul în municipiul Câmpulung, strada Frații Golești, nr. 
20B, judeţul Argeş 
Notariat 
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Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 
 Numele şi adresa angajatorului 
 
 Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
                                                  
Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
Activități și responsabilități principale 
 
Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de 
activitate 
 
Perioada 
Funcția sau postul ocupat 
Activități și responsabilități principale 
 
Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de 
activitate 
                                                
Perioada 
Funcția sau postul ocupat 
Activități și responsabilități principale 
Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de 
activitate 
                                                 
Perioada 
Activități și responsabilități principale 
Numele și adresa angajatorului 
 
Tipul activității sau sectorul de 
activitate 
                                              
Perioada 
Activități și responsabilități principale 
Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de 
activitate 
                                              
Perioada 
Activități și responsabilități principale 
Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de 
activitate 
                                               
Perioada 
Activități și responsabilități principale 
Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de 
activitate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
septembrie 1999 - octombrie 2002,  
profesor logoped, titular  
identificarea, diagnoza, terapia tulburărilor de limbaj, consiliere psihopedagogică 
Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului Argeş, Centrul de Plasament Copii 0-3 
ani din Câmpulung, judeţul Argeş, 
protecția copilului 
     

 
septembrie 1999- iulie 2002  
preparator, colaborator, în cadrul catedrei de ştiinţe socio-umane 
Susținerea seminariilor la disciplinele: Fundamentele psihopedagogiei speciale, Fundamentele 
psihologiei, Psihopedagogia jocului, Fundamentele pedagogiei, Psihologia vârstelor 
 Universitatea din Piteşti, Colegiul Universitar de Institutori din Câmpulung, judeţul Argeş, 
Educație-formare 

 
 
septembrie 1998- iulie 2002,  
profesor suplinitor, în cadrul catedrei de ştiinţe socio-umane,  
activități de predare-învățare la disciplinele Psihopedagogie specială, Psihologie, Psihopedagogia 
jocului, Istoria  pedagogiei, 
Colegiul Pedagogic „Carol I” din Câmpulung, judeţul Argeş 
învățământ preuniversitar 
 
 
septembrie 1997- iulie 2000,  
profesor suplinitor, în cadrul catedrei de ştiinţe socio-umane,  
activități de predare-învățare la disciplinele Logică, Psihologie 
Liceul Teoretic „Dinicu Golescu” din Câmpulung, judeţul Argeş 
Învățământ preuniversitar 
 
 
septembrie 1997 – septembrie 1999  
profesor psihopedagog suplinitor, licenţiat în psihopedagogie,  
Ministerul Învățământului și ulterior Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului 
Argeş, Casa de copii de tip Familial ”George Topîrceanu” din Câmpulung, judeţul Argeş  
Protecția copilului 
 
 
aprilie 1990 - mai 1990  
muncitor calificat în meseria de mecanic pentru motoare cu combustie interna, lăcătuş mecanic,  
Întreprinderea de Autoturisme „ARO” din Câmpulung, judeţul Argeş, 
producție de autoturisme 
 
 
ianuarie 1989 – aprilie 1990 
 îndeplinirea stagiului militar 
M.A.N.-UM 01752 Făgăraș, Brașov 
Apărare 
 

 
aprilie 1990 - mai 1990 
muncitor calificat în meseria de mecanic pentru motoare cu combustie interna, lăcătuş mecanic, 
Întreprinderea de Autoturisme „ARO” din Câmpulung, judeţul Argeş, 
producție de autoturisme 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

  

                                              
Perioada 

 
Octombrie 2006 - septembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in psihologie – conform Ordinului Ministrului Delegat pentru învățământ superior, 
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 3250/20.02.2013 privind atribuirea titlului de 
doctor 
Teza: „Valențele comunicării totale la copiii de vârstă preșcolară și școlară mică cu tulburări de 
limbaj”, coordonată de către prof. univ. dr. Emil Verza 

Disciplinele principale studiate /   
competenţe profesionale dobândite 

Statistici avansate în psihologie, Metodologii moderne de cercetare psihologică, Psihologie 
aplicată, Psihodiagnostic (clinic, educaţional, organizaţional), Seminar de cercetare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Şcoala Doctorală de Psihologie, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din 
Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii doctorale 

 
 Perioada 

 

Septembrie 2000 

 Calificarea / diploma obţinută  Definitivarea în învățământ prin ordinul ministrului educației naționale nr. 4928/18.10.2000 

conform certificatului de acordare a definitivării seria C nr. 0005946 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

psihopedagogie 

 Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Profesor I, specialitatea psihopedagogie specială 

  

 Perioada Octombrie 1992- iunie 1997 

 Calificarea / diploma obţinută Licenţă în psihopedagogie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conform anexa 1 la Diploma de Licență (Foaia matricolă) 
Tema lucrării de licență: „Specificul relațiilor interpersonale la copiii instituționalizați în casele 
de copii”, coordonată de către  prof. univ. dr. Emil Verza 

 Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Sociologie, Psihologie si Pedagogie, profilul 
Sociopsihopedagogie 
Specializarea Psihopedagogie specială 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii de licenţă 

  

Perioada 1984-1988 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea mecanic pentru motoare cu combustie internă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul Industrial nr. 1 Campulung Muscel 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Bacalaureat 

  

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e) :  
1. engleză  

 
 

2. rusă, turcă 

 

- abilitatea de a citi, scrie și vorbi – calificativul BINE – conform certificatului de 
competență lingvistică nr. 6527/08.09.2006 eliberat de Ministerul Educației și Cercetării, 
Universitatea din București, Centrul de limbi străine 

- abilitatea de a citi, vorbi și scrie la nivel de începător – utilizator independent 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Sociabilitate, comunicativitate, spirit de echipa - aptitudini dobandite de-a lungul experienței 
școlare și profesionale, responsabilitate, iniţiativă - aptitudini dobândite de-a lungul experienţei 
şcolare şi profesionale 
Membru în asociații profesionale: 

 membru al ”SOCIETĂȚII DE PSIHOSOMATICĂ APLICATĂ ȘI MEDICINĂ COMPORTAMENTALĂ 

DIN ROMÂNIA”, 

 membru al”ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A ARTIŞTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA”, 

 membru al ”ASOCIAŢIEI CENTRUL DE MEDIERE PITEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ,  ROMÂNIA” 

 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizare, planificare, decizie, adaptabilitate, responsabilitate, lucru în echipă, Iniţiere şi 
coordonare programe şi proiecte educaţionale: 

 în anul 1999, membru al unei echipe formată din educatori, cadre didactice şi 

personal din administraţie, implicată în conceperea unui proiect ce viza transformarea 

caselor de copii din municipiul Câmpulung, în centre de tip familial, proiect prezentat 

la Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului din România, 

 în anul 2000, inițiator al unui proiect în cadrul Programului PHARE, pentru 

deschiderea unui complex de case de tip familial (proiect prezentat dar nefinalizat din 

lipsa fondurilor necesare). 

 Membru organizator al Simpozionului National « FAMILIA E TOTUL.O 

ABORDARE PSIHO-SOCIOEDUCATIONALA », Pitesti, 16.05.2015 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Mecanică 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Operare PC: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook ), Internet, SPSS 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Artă plastică: pictură, modelaj 
Artă decorativă: vitralii, obiecte metal+sticlă 
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Alte competenţe şi aptitudini 

 

Cursuri de formare profesională 

 în perioada martie 2010 – mai 2010, programul de formare  în domeniul medierii 

organizat de Fundaţia pentru Schimbări Democratice, în conformitate cu hotărârile 

Consiliului de Mediere și prevederile Legii nr. 192/2006, pe care l-am absolvit cu media la 

examen 9,61, conform Certificatului nr. 0213/15.05.2010, eliberat de Fundația pentru 

Schimbări Democratice 

 în perioada 1995-1996, cursurile de specializare în Pedagogie alternativă Waldorf, la 

Facultatea de Pedagogie Waldorf din cadrul Universităţii de Agronomie din Bucureşti 

 Diplomă pentru participarea la cursul ”Utilizare Modul de Arhivare electronică”, 

desfășurat în perioada 25.11.2010 – 26.11.2010 în cadrul proiectului 

”IMPLEMENTAREA UNEI PLATFORME DE E-LEARNING ÎN CADRUL 

UNIVERSITĂȚII DIN PITEȘTI” 

 Diplomă pentru participarea la cursul ”Utilizare platformă E-learning”, desfășurat în 

perioada 25.11.2010 – 26.11.2010 în cadrul proiectului ”IMPLEMENTAREA UNEI 

PLATFORME DE E-LEARNING ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DIN PITEȘTI” 

 Certificat de participare nr.45/17.05.2009 la cea de-a IV-a CONFERINȚA 

NAȚIONALA A SOCIETAȚII DE PSIHOSOMATICA APLICATA ȘI MEDICINA 

COMPORTAMENTALA DIN ROMANIA, desfășurată la București, în perioada 16-17 

mai 2009, cu tema : ”Tandemul medic somatician-psiholog clinician în ecuația terapeutică 

a Medicinei Psihosomatice/calitatea vieții pacientului cu tulburări și boli psihosomatice” 

 Certificat de participare nr.94/30.05.2010 la cea de-a V-a CONFERINȚA 

NAȚIONALA A SOCIETAȚII DE PSIHOSOMATICA APLICATA ȘI MEDICINA 

COMPORTAMENTALA DIN ROMANIA, desfășurată la București, în perioada 29-30 

mai 2010, cu tema : ”Agresivitatea-implicații în tulburările somatice și 

comportamentale/tulburările somatoforme în practica medicală și a psihologului 

clinician” 

 Participant la editia a V-a a CONFERINTEI INTERNATIONALE EDU-WORLD 

2010, organizata de catre Universitatile din Bucuresti si Pitesti, desfasurata la Pitesti in 

perioada 07-09.11.2014 

 Certificat de participare nr.43/15.05.2011 la cea de-a VI-a CONFERINȚA 

NAȚIONALA A SOCIETAȚII DE PSIHOSOMATICA APLICATA ȘI MEDICINA 

COMPORTAMENTALA DIN ROMANIA, desfășurată la București, în perioada 14-15 

mai 2011, cu tema : ”Psihooncologie și psihoneuroalergologie” 

 Atestat de participare la SIMPOZIONUL NATIONAL « ZIUA 

INTERNATIONALA A FAMILIEI – FAMILIA ROMANEASCA IN 

CONTEXTUL EUROPEAN AL ANULUI 2013 », organizat de catre COLEGIUL 

PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA si ASOCIATIA SOCIAL IMPACT ROMANIA, in 

data de 15.05.2013, la sectiunile psihologia apararii si securitatii nationale si psihologia 

educatiei 

 Diploma de participare la CONFERINTA NATIONALA „JUSTITIE, MEDIERE SI 

PACE SOCIALA”, desfasurata in data de 07.02.2014 la Campulung, judetul Arges, 

organizata de catre ASOCIATIA „O SANSA PENTRU VIITOR”, INSTITUTUL 

NATIONAL PENTRU PROFESII LIBERALE, FUNDATIA PENTRU SCHIMBARI 

DEMOCRATICE SI ASOCIATIA „COLEGIUL MEDIATORILOR” 

 Diploma de participare la etapa nationala a OLIMPIADEI DE PEDAGOGIE-

PSIHOLOGIE LICEE/COLEGII PEDAGOGICE, desfasurata la Cluj-Napoca, in 

perioada 06-09.04.2014 

 Diploma de participare la Simpozionul National „FAMILIA PRIN CICLURILE 

VIETII”, dedicat Zilei Internationale a Familiei, editia a V-a, desfasurat la Pitesti, in data 

de 15.05.2014 

 Co-organizator si coordonator al proiectului extracurricular „FESTIVALUL 

PRIETENIEI” organizat de catre INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI OLT, 

desfasurat in perioada 17-18.05.2014, avizat M.E.N. – 35266/2 din data de 06.03.2013, 

pozitia C.A.E.R.I. – 799 (aviz M.E.C.T.S – 831/C.A.E.R.I – 2012)  
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Certificat de participant la editia a VI-a a CONFERINTEI INTERNATIONALE 

„EDUCATION FACING CONTEMPORARY WORLD ISSUES” EDU-WORLD 

2014, organizata de catre Universitatile din Bucuresti si Pitesti, desfasurata la Pitesti in 

perioada 07-09.11.2014 

 Profesor evaluator in baza Deciziei nr.14/17.07.2015  la etapa judeteana a OLIMPIADEI 

DE PEDAGOGIE-PSIHOLOGIE LICEE/COLEGII PEDAGOGICE,  

 Diploma de participare la etapa nationala a OLIMPIADEI DE PEDAGOGIE-

PSIHOLOGIE LICEE/COLEGII PEDAGOGICE, desfasurata la Targu Jiu, in 

perioada 06-09.04.2015 

 Diploma de membru organizator al Simpozionului National „FAMILIA E TOTUL. O 

ABORDARE PSIHO-SOCIOEDUCATIONALA”, dedicat Zilei Internationale a 

Familiei, editia a VI-a, desfasurat la Pitesti, in data de 16.05.2015 

 Diploma de participare la Simpozionul National „FAMILIA E TOTUL. O 

ABORDARE PSIHO-SOCIOEDUCATIONALA”, dedicat Zilei Internationale a 

Familiei, editia a VI-a, desfasurat la Pitesti, in data de 16.05.2015 

 Certificat de participant la editia a VI-a a CONFERINTEI INTERNATIONALE 

„PSYCHOLOGY AND THE REALITIES OF THE CONTEMPORARY WORLD” 

PSIWORLD 2015, desfasurata la Bucuresti in perioada 23-25.10.2015 

 Certificat de prezentare a articolului cu tema”The role of therapeutically-aimed games 

and stories, based on the „total communication” concept, in socio-emotional adaptation of 

preschool child suffering from speech disorder” (paper 101, Section Psychology of 

Education) la cea de-a VI-a editie a CONFERINTEI INTERNATIONALE 

„PSYCHOLOGY AND THE REALITIES OF THE CONTEMPORARY WORLD” 

PSIWORLD 2015, desfasurata la Bucuresti in perioada 23-25.10.2015. 
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