
   

 

   

 
 Curriculum vitae  

 

 

 
 

Informatii personale 
 

Nume/Prenume  GRĂDINARU ANGHEL ILIE 

Adresa  Str. Primăverii nr. 6, Bl. ST 6, Sc.A, Ap. 15, Constanta 
Telefon  0720063554  
E-mail  iliegradinaru@gmail.com 

Cetatenia  Romana 

Data nasterii  15.05.1965 

 Sex  Masculin 
 

Locul de munca vizat / 
 Aria ocupationala 

 Susținere publică Teză de doctorat 

 

Experienta profesionala 
 

Perioda 
Functia sau postul ocupat 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

Numele si adresa angajatorului  
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 
 
 
 
 

Perioda 

 1999 - prezent 
Psiholog principal/supervizor - formator 
Prestări servicii psihologice în domeniile: 

- Psihologia muncii și organizațională 
- Psihologia aplicată în servicii 
- Psihologia transporturilor 
- Psihologie aplicată în domeniul securității naționale 
- Psihologie clinică 

Grădinaru Ilie – Cabinet individual de psihologie (2013) 
Grădinaru Ilie și Dincu Cristina – Societate Civilă Profesională de Psihologie (2006 – 2013) 
S. C. Psihograd S R L. Constanta (2002 – 2006) 
Dispensarul Policlinica cu Plată Constanța (1999 - 2014) 
 

2006 - 2013 
Functia sau postul ocupat  Consilier juridic 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Consultanță juridică 

Numele si adresa angajatorului   S. C. Centru Medical Ilicris S. R. L. Constanța 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

  

Perioada  1990 - 1999 
Functia sau postul ocupat  Ofițer activ 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Activități specifice  

Numele si adresa angajatorului  U. M. 0764 Constanța 
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
  

 

Educatie si formare 
 

Perioada  2012 

Calificarea / diploma obtinuta  Doctorand 
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
 Psihologie 

Numele si tipul institutiei de  Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 



   

 

invatamint / furnizorului de formare 
Nivelul de clasificare a formei de 

invatamint / formare 
  

 
Perioada 

Calificarea / diploma obtinuta 
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de formare 
Nivelul de clasificare a formei de 

invatamint / formare 
                                               
                                             Perioada 

  
2010 
Formator 
 
 
Top Quality Management , București 
 
 
 
1994 - 1998 

Calificarea / diploma obtinuta  Diplomă de Licență 
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
 Psihosociologie 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Institutul Național de Informații, București, Facultatea de Psihosociologie   

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

  

Perioada  1990 – 1994  

Calificarea / diploma obtinuta  Diplomă de Licență 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Știinte juridice  

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Academia ”Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti, Facultatea de Poliție 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

  

 
Perioada 

  
1987 - 1989 

 

Calificarea / diploma obtinuta  Diplomă ofițer  

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Informații  

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Școala Militară Superioară de Ofițeri Activi a Ministerului de Interne, București   

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

   

 
 
 
 
 

Aptitudini si competente 
personale 

Limba materna  Romana 
 Limbi straine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare  
 

Engleza   *   *  *  *  * 

Rusă    *  *  *  *  * 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 
 

Competente si abilitati sociale  Abilitati de comunicare eficienta, abilitati de relationare eficienta in grup, capacitatea de rezonanta 
empatica, abilitatea de a lucra independent si in echipa, spirit competitiv, ambitia 

Competente si aptitudini  Constiinciozitate, perseverență, responsabilitate, abilitati de leadership si management, dorință de 



   

 

organizatorice realizare 
 
 

Competente si cunostinte de 
utilizare a calculatorului 

 Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) 

 

Alte competente si aptitudini   
 

Permis de conducere  DA 

 
 

Informaţii suplimentare 

  
 
Organizator de conferințe internaționale (președinte Comitet de organizare) 
 
Conferinţa Internațională  „From knowledge to intervention in psychology”,     septembrie,  
Costinești, Constanta/2009 
Conferinţa Internațională  „From knowledge to intervention in psychology”,     mai, Venus, 
Constanta/2010 
Conferinţa Internațională  „From knowledge to intervention in psychology”,     mai, Venus, 
Constanta/2011 
Conferinţa Internațională  „From knowledge to intervention in psychology”,     mai, Venus, 
Constanta/2012 
Conferinţa Internațională  „From knowledge to intervention in psychology”,     mai, Venus, 
Constanta/2013 
Conferinţa Internațională  „From knowledge to intervention in psychology”,     mai, Venus, 
Constanta/2014 
Conferinţa Internațională  „From knowledge to intervention in psychology”,     mai, Venus, 
Constanta/2015 
Conferinţa Internațională  „From knowledge to intervention in psychology”,     iunie, Venus, 
Constanta/2016 
Conferința Internațională „Love – the eternal miracle”,     septembrie, Venus, Constanta/2016 
Conferinţa Internațională  „From knowledge to intervention in psychology”,     septembrie, Venus, 
Constanta/2017 
 
 

  Organizator de simpozioane (președinte Comitet de organizare): 
 

Simpozionul „Legislație și norme metodologice în psihologie”, martie, Deva/2014,  
Simpozionul „Intervenția psihologică în societatea românească”, martie, Alba Iulia/2015, 
Simpozionul „Intervenția psihologică în societatea românească”, martie, Alba Iulia/2016 
 
Membru în comitetul științific: 
 
Conferinţa Internațională  „From knowledge to intervention in psychology”,     septembrie,  
Costinești, Constanta/2009 
Conferinţa Internațională  „From knowledge to intervention in psychology”,     mai, Venus, 
Constanta/2010 
Conferinţa Internațională  „From knowledge to intervention in psychology”,     mai, Venus, 
Constanta/2011 
Conferinţa Internațională  „From knowledge to intervention in psychology”,     mai, Venus, 
Constanta/2012 
Conferinţa Internațională  „From knowledge to intervention in psychology”,     mai, Venus, 
Constanta/2013 
Simpozionul „Legislație și norme metodologice în psihologie”, martie, Deva/2014,  
Conferinţa Internațională  „From knowledge to intervention in psychology”,     mai, Venus, 
Constanta/2014 
Simpozionul „Intervenția psihologică în societatea românească”, martie, Alba Iulia/2015, 
Conferinţa Internațională  „From knowledge to intervention in psychology”,     mai, Venus, 
Constanta/2015 
Simpozionul „Intervenția psihologică în societatea românească”, martie, Alba Iulia/2016 
Conferinţa Internațională  „From knowledge to intervention in psychology”,     iunie, Venus, 
Constanta/2016 
Conferința Internațională „Love – the eternal miracle”,     septembrie, Venus, Constanta/2016 
Conferinţa Internațională  „From knowledge to intervention in psychology”,     septembrie, Venus, 



   

 

Constanta/2017 
”Cercetarea modernă în psihologie”/ Sibiu, 2018   
 
Membru în comitetul organizatoric: 
 
”Cercetarea modernă în psihologie”/ Sibiu, 2018   

 
Moderator sesiuni de comunicări științifice: 
 
 ”Psihologia muncii, transporturilor și serviciilor”/ Venus, 2012   
 ”Psihologia muncii, transporturilor și serviciilor”/ Venus, 2013   
 ”Psihologia muncii, transporturilor și serviciilor”/ Venus, 2014   
 ”Legislație și norme metodologice în psihologie”/ Deva, 2014 
 ”Legislație și norme metodologice în psihologia clinică”/ Deva, 2014 
 ”Legislație și norme metodologice în psihologia muncii, transporturilor și serviciilor”/ Deva, 2014 
 ”Legislație și norme metodologice în psihologia aplicată în domeniul securității naționale”/ Deva, 
2014 

”Psihologia muncii, transporturilor și serviciilor”/ Alba Iulia, 2015 
”Psihologia aplicată, în domeniul securităţii naţionale”/ Alba Iulia, 2015 
”Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie”/ Alba Iulia, 2015 
 
Elaborarea metodologiei, a suportului de curs, a programului de formare profesională, susţinerea 
cursurilor, evaluarea participanţilor conform normelor specifice Colegiului Psihologilo din România 
pentru următoarele cursuri: 
 

- Psihologia muncii şi organizaţională/2010 - 2018 
- Psihologia transporturilor/2010 - 2018 
- Psihologia serviciilor/2014 - 2015 
- ”Stres organizațional și strategii de coping”/ 2012, 2013, 2014, 2015 
- ”Team building – modalitate de combatere a stresului în mediul organizațional”/ 2012, 

2013, 2014, 2015 
- ”Coordonarea ochi – mână componentă importantă pentru evaluarea psihologică pentru 

port armă”/2013, 2014 
- ”Coping și comunicare în mediul organizațional”/ 2013, 2014, 2015 
- ”Utilizarea testelor psihologice computerizate, a măsurătorilor psihofiziologice și 

chestionarelor pentru evaluarea oboselii în cadrul examenului psihologic auto”/ 2013 
- ”Agresiunea în mediul organizațional”/ 2014 
- ”Metode și tehnici de lucru în cabinetele de psihologie”/ 2014 
- ”Legislație și norme metodologice în psihologia clinică”/ 2014 
- ”Legislație și norme metodologice în psihologia muncii, transporturilor și serviciilor”/ 2014 
- ”Legislație și norme metodologice în psihologia aplicată în domeniul securității naționale”/ 

2014 
- ”Legislație și norme metodologice în psihologie”/ Deva, 2014 

- „Stresul în transporturi – metode şi tehnici de combatere”/ 2015 
- „Trainingul – modalitate de combatere a stresului în organizațiile cu activităţi în domeniul 

apărării, ordinii publice şi sigutanţei naţionale”/ 2015 
- „Leadership – modalitate de a face oamenii să se simtă bine”/ 2016 
- „Relaţia dintre stresul profesional, sindromul bournout și mobbing, în organizaţiile 

românești – psihologie aplicată în securitate publică și privată”/ 2016 
- „Relaţia dintre stresul profesional, sindromul bournout și mobbing în psihologia 

transporturilor”/ 2016 
- „Relaţia dintre stresul profesional, sindromul bournout și mobbing, în organizaţiile 

românești – psihologia muncii și organizațională”/ 2016 
 

 
Anexă 

  
Cărți publicate: 

Grădinaru, A.I. (coordonator). ”De la cunoștere la intervenție în psihologie”, volumul I, Ed. 
Universitară, București, 2011 
Grădinaru, A.I. (coordonator). ”De la cunoștere la intervenție în psihologie”, volumul II, Ed. 
Universitară, București,  2011 
Grădinaru, A.I. (coordonator). ”Psihologie aplicată – studii de caz”, Ed. Universitară, București,   
2012 
Grădinaru, A.I. (coordonator). ”Articole de psihologie”, Ed. Universitară, București, 2013 



   

 

Grădinaru, A.I. (coordonator). ”Articole de psihologie aplicată”, Ed. Universitară, București,  
2014 
Grădinaru, A.I. (coordonator). ”Tehnici și practici psihologice”, Ed. Universitară, București,  
2015 
Grădinaru, A.I. (coordonator). ”Love – the eternal miracle”, Ed. Psihomedia, Sibiu,  
2016 
 
Capitole in carti: 

 

Roșca, N. R., Grădinaru, A. I. - ”Coordonarea ochi – mână componentă importantă pentru evaluarea 
psihologică pentru port armă”în ”Psihologie militară – în slujba interesului național”, Ed. Univ. 
Naționale de Apărare ”Carol I”, București, 2013 
Rășcanu, R., Grădinaru, A. I., Udrea, O. M., Rugescu, A. M., Sumedrea, C., Vintilă, M. - ”Copilul și 
adolescentul supraponderal – viitorul adult obez” în ”Articole de psihologie”, Ed. Universitară, 
București, 2013 

            
 
 
Apartenență asociații: 

 
  Preşedintele Filialei Constanţa a Colegiului Psihologilor din România (2005-2017) 

     Preşedintele Asociaţiei PRO-PSI  
     Preşedintele Asociaţiei Române pentru Cunoaştere şi Intervenţie Psihologică  
     Membru – Asociația Europeană de Psihologie Transpersonală 
     Membru – Asociația Europeană Transpersonală 
     Membru – Asociația Psihologilor din România 
 
 

   

 

                                                                                                                                                                    SEMNATURA, 


