
Curriculum 
vitae  

Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Constantinescu Maria 

Adresă(e) Str. N. Balcescu, bl. L2, etaj 8, apt. 34 , oras Pitesti, jud. Arges,  

Telefon(oane) +40248 633476 

                                                             
                                                                             

+ 40723 427772 

+ 40746536778 

 

Fax(uri) 0248 211110 

E-mail(uri) mmc1702@yahoo.com, maria.constantinescu@upit.ro  

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 7.09.1951 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă 
Domeniul ocupaţional 

EDUCATIE / CULTURA 
Universitatea din Pitesti   
 Facultatea de Stiinte  ale Educatiei, St. Sociale si Psihologie 
 Departamentul de Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență socială 

Universitatea din Craiova,  Scoala doctorala de Stiinte sociale si umaniste, 
domeniul: Sociologie 

Perioada Octombrie 2016 -prezent 
  

Experienţa 
profesională 

   Profesor univ. dr. habil. asociat, Universitatea din Pitesti   
Profesor univ. dr. habil. Scoala doctorala, Universitatea din Craiova 

Perioada   2012-  2016 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor univ. dr.. 

 Director Departament  Asistenţă Socială,  Facultatea de Teologie,    
Universitatea din Pitesti. 

Profesor univ. dr. habil. in domeniul Sociologie  – martie 2016 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Activităţi didactice si de cercetare 

      Predarea cursurilor : Sociologie si asistenţa  socială a familiei şi a copilului, Dezvoltare 
umană, Psihologie sociala, Dezvoltare  comunitară, Managementul Resurselor Umane; 
Elaborarea de proiecte de cercetare. 

     Coordonarea activitatii departamentului de Asistenta sociala – a programului de 
studii universitare de  Licenţă Asistenţă Socială şi a programelor  de  studii de 
Master Managementul Serviciilor Sociale şi de Sănătate (MSSSS) si Consiliere in 
Asistenta sociala (CAS). 

mailto:mmc1702@yahoo.com
mailto:maria.constantinescu@upit.ro


Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea din Pitesti      
 Str.Târgul din Vale, Nr.1 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Educatie/Cultura 

Perioada 1 octombrie 2008 -   2012 

Funcţia sau postul ocupat Prof .univ. dr. la Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din Piteşti 
Şeful  Catedrei de Sociologie şi Asistenţă Socială 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

  Activitati didactice (predare cursuri la  programul de studii 
universitare de Licenţă-Asistenţă Socială şi la programele de studii de 
Masterat - Managementul Serviciilor Sociale şi de Sănătate (MSSS), si 
Consiliere in Asistents sociala (CAS). 

  Activitati de cercetare: director de proiect, partener şi membru în 
echipe de cercetare 

   Coordonarea activităţii Catedrei de Sociologie şi Asistenţă Socială  

    Managerul Programului de Licenţă Asistenţă Socială  
    Initierea si coordonarea  Programelor de Master Managementul 
serviciilor sociale şi de sănătate şi Consiliere in Asistenta sociala, a unor 
proiecte de cercetare. 
   Evaluator ARACIS-(2008), Evaluator Comisia 4, ARACIS ( 2016) 
   Membra in Biroul si  Consiliul Facultăţii pana in 2016 
   Membra în Senat pana in 2016 
   Organizator al unor Conferinţe Internaţionale 
   Redactor sef al Buletinului  Ştiinţific, Seria Socio-umane 

   Membra in Comitetul  st. al Revistei universitare de sociologie, Universitatea 

din Craiova.  

    Referent ştiinţific al revisteLor Sociologie Româneasca si Asistenta sociala; 
    
   Formator 
   Expert pe termen scurt POSDRU/19/1.3/G/40784, „Totta vita schola est” 

  Membru în - Asociaţia Şcolilor de Asistenţă Socială din România; 

                        - Asociaţia  Psihologilor din România; 

                        - Asociaţia Română de Sociologie 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea din Pitesti      
 Str.Târgul din Vale, Nr.1 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 Educaţie/cultura 

Perioada 2004-2008 

Funcţia sau postul ocupat Conf. univ. dr.  la catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din Piteşti 
 Şeful  Catedrei de Sociologie şi Asistenţă Socială 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Predarea de cursuri şi susţinerea de seminarii 

Coordonarea activităţii catedrei de Sociologie şi Asistenţă Socială 

Managementul Programului de Licenţă Asistenţă Socială  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea din Piteşti, Str.Târgul din Vale, Nr.1 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Educatie/cultura 

Perioada 2002-2004 

Funcţia sau postul ocupat Lect. univ. dr.  la Catedra de Ştiinţe Socio-Umane 

Perioada 1 mai 1990 – 1 octombrie 2002 



Funcţia sau postul ocupat     Psiholog principal  
Cadru didactic asociat la Universitatea din Piteşti 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Examinarea şi selecţia psihologică a tinerilor recruţi şi militari 

Numele şi adresa 
angajatorului 

CMJ Argeş, Str. Craiovei, Nr. 46 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Psihologie militară 

Perioada 13 noiembrie 1976 – 1 mai 1990 

Funcţia sau postul ocupat Psiholog principal 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Examinare şi selecţie de personal, psihodiagnoză 

Numele şi adresa 
angajatorului 

I.S. Argeşana, Piteşti, Str. N.Bălcescu, Nr.102 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Psihologia muncii (psihologie industrială si organizationala) 

Perioada 1 septembrie 1971 – 1 octombrie 1972 

Funcţia sau postul ocupat Învăţător 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Activităţi didactice la ciclul primar 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Şcoala Saligny, judeţul Constanţa 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Educaţie/ Cultură 

Educaţie şi formare  

Perioada 1 decembrie 1999 – 22 decembrie 2003 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Doctor in domeniul sociologie,  decembrie 2003 

Universitatea Bucureşti 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Sociologie, Psihosociologie,  MRU., Dezvoltare umana,  Dezvoltarea competenţei  
sociale şi profesionale   

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea  din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Secţia Psihologie 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Naţională 

Perioada 1980 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Gradul didactic definitiv 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Psihologie 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea  din Bucureşti 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Specializare profesionala in învăţământ 

 

Perioada 1972-1976 



Calificarea / diploma 
obţinută 

psiholog 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

psihologie 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea din  Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Secţia Psihologie 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

universitar 

Perioada 1966-1971 

Calificarea / diploma 
obţinută 

  BAC 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Liceu pedagogic 

Secţia învăţători 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Liceul  Pedagogic din Constanţa 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

liceală 

Aptitudini şi 
competenţe 

personale 

 

Limba(i) maternă(e) Româna 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 Engleză, Franceza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  Franceza – bun mediu bun mediu mediu 

Limba  Engleza – bun mediu bun bun bun 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

 

Comunicare eficienta, sociabilitate, inteligenţă socio-emoţională, empatie, autocontrol, 
asertivitate, gratitudine, negociator în relaţiile cu ceilalţi  şi oferirea de suport social şi 
emoţional  



Competenţe şi 
aptitudini 

organizatorice 

 Inițierea de programe de sudii universitare de licență si master, 
 -  Elaborarea planurilor de învățământ,; 
 - Realizarea statelor de functii pe toata perioada mandatului de director de 
departament (alegerea de trei ori consecutiv în funcția de șef de catedră/ 
director de departament); 
  - Menținerea un climat de cooperare între membrii colectivului si  motivarea 
fiecărui cadru didactic de a se implica in activitatile de predare-formare si de 
cercetare stiintifica; 
  - Imbunatatirea actului didactic  si  realizarea unui parteneriat între student și 
profesor, atragerea si implicarea studentilor, masteranzilor si doctoranzilor in 
activitatea de cercetare ; 
   - Implicarea in activitatea comisiilor de specialitate ale Senatului Universitatii ( 
ca memebru in comisii); 
    Initierea si dezvoltarea de parteneriate cu Universităţi din tara si străinătate, 
(activităţi de cercetare comune, schimburi de studenţi si profesori ); 
 - Organizator de conferinte si seminarii nationale si internationale ; (SWEC 
2008, SWEC 2009 etc,). 
  - Elaborarea si desfasurarea de proiecte de cercetare nationale si 
internationale ( manager de proiect sau memebru in echipa de cercetare)  

 -  Negociator în rezolvarea conflictelor în cadrul echipei de lucru; 

 - Dezvoltarea de parteneriate locole (Consiliul municipal, Consiliul judeţean , 
DGASPC, etc.) pentru practica studentilor si in vederea initierii si desfasurarii in 
comun a unor activitati , seminarii , conferinte in domeniu. 

  

Alte competenţe şi 
aptitudini 

Didactice: 
- Predarea cursurilor si a seminariilor la programule de licenta si master;; 
- Îndrumarea lucrărilor de diplomă, a dizertatiilor la specializarea Asistenţă Socială si a 

programelor de master; 
- Indrumarea doctoranzilor in vederea elaborarii rap. de cercetare stiintifica si a tezelor de 

doctorat; 
- Participarea în fiecare an în comisiile de examen de licenţă; 
- Participarea în fiecare an în comisiile de examen de master; 
- Îndrumarea lucrărilor de dizertaţie la programele de master  
- Indrumarea lucrarilor studentilor si masteranzilor la sesiunile de comunicari stiintifice ale 

studentilor. 

Cercetare stiintifica: 

      - Organizarea  si desfasurarea unor campanii de cercetare la teren, de proiecte de cercetare la 
nivel  national si international;  

      - Initierea si organizarea de manifestari stiintifice nationale si internationale  

      - Redactorul sef al revistei de specialiatate - Buletinului Ştiinţific,  seria  Ştiinţe socioumane, 
Universitatea din Pitesti; 

         -Membra in Comitetul  st. al Revistei universitare de sociologie, Universitatea din Craiova.  

      - Participarea  la numeroase manifestări ştiinţifice la care am prezentat în comunicările 
susţinute rezultatele experienţei şi cercetările în domeniul sociologiei, asistentei sociale si 
pshologiei.; 

      Rezultatele activitatii de cercetare sunt concretizate in: 

  Activităţi publicistice: 

Autor a 5 cărţi  ca unic sau ca prim autor; 
Coordonator a 3 cărţi; 
Coautor (studii /capitole în volume colective) a  7 volume; 
Editor a 3 volume de studii. 

 Publicarea a peste 50 de articole/studii în reviste internaţionale de specialitate     sau  
recunoscute de CNCSIS; în volumele unor manifestări ştiinţifice (congrese, conferinţe, 
simpozioane) internaţionale (organizate sub egida unui organism/forum ştiinţific 
internaţional); 

-  



Competenţe şi 
aptitudini de utilizare a 

calculatorului 

 
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

Permis(e) de conducere   Categoria B 

 


