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Informaţii personale 
 

Nume / Prenume CALOTA (SANDU) ELENA DANIELA 

Adresă(e) DOCTOR HACMAN  NR. 30, RM. VÂLCEA, JUD. VÂLCEA, ROMÂNIA . 

Telefon(oane) 0749252225 
 

  

Fax(uri)  

E-mail(uri) psihdana@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 29.10.1974 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională 
 

 

Perioada FEBRUARIE 2018 - PREZENT 
 

Funcţia sau postul ocupat Profesor/Psiholog 

Activităţi şi responsabilităţi principale Profesr – consilier școlar 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională  Vâlcea 
CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea 
 
 
 

Perioada  2015 - PREZENT 
 

Funcţia sau postul ocupat Psiholog 

Activităţi şi responsabilităţi principale Membru – evaluarea și încadrarea în grad de handicap a adulților 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Vâlcea  
 
 

Perioada  2014 - PREZENT 
 

Funcţia sau postul ocupat Psiholog 

mailto:psihdana@yahoo.com
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Activităţi şi responsabilităţi principale Psihologia muncii și organizațională, Psihologia transporturilor, Consiliere psihologică, Psihoterapie, 
Psihologie educaţională, Consiliere şcolară si vocaţională, Psihopedagogie specială 
Supervizor COPSI – psihologie educaţională, consiliere şcolară si vocaţională 
Supervizor COPSI – psihopedagogie specială 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 

Cabinet Individual de Psihologie Calotă Elena Daniela  
 

Perioada IANUARIE 2017-FEBRUARIE 2018 
 

Funcţia sau postul ocupat Director 

Activităţi şi responsabilităţi principale -Management instituțional/educațional 
 

Numele şi adresa angajatorului CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea 
 

 
 

 

Perioada IANUARIE 2013-DECEMBRIE 2016 
 

Funcţia sau postul ocupat Profesor psihopedagogie - Profesor în Centre şi Cabinete de Asistenţa Psihopedagogică 
  

Activităţi şi responsabilităţi principale - Psiholog principal psihologie educaţională, consiliere şcolară si vocaţională 
- Supervizor COPSI – psihologie educaţională, consiliere şcolară si vocaţională 
- Supervizor COPSI – psihopedagogie specială 
- Membru Comitetul filiaalei Vâlcea 
- Formator consilier ARACIP 
- Expert in management educaţional 
- Consiliere si asistenţa psihopedagogică, profesor psihopedagogie 
- Formator CCD Vâlcea 
 

  

Numele şi adresa angajatorului CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea 
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Profesor psihologie şi pedagogie 
- Psiholog principal specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională 
- Desfăşurarea, în calitate de formator a unor stagii de formare a personalului didactic. 
- Metodist ISJ Vâlcea, specialitatea consiliere şi orientare 
- Membru în consiliul consultativ învăţământ special/special integrat al ISJ Vâlcea 
- Responsabil cerc pedagogic consilieri educativi 
- 2014 - psiholog principal specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară si vocaţională 
- 2013 - psiholog principal specialitatea psihopedagogie speciala (competenţe în psihologia persoanelor 
cu CES) 
- Expert judeţean ZEP – sprijin metodologic pe componentele management, didactici şi relaţia cu 
părinţii, în şcolii considerate zone educaţionale prioritare 
- Expert pe termen scurt –formator consilier-proiect FSE POSDRU ID 55668 ” Sprijin pentru unitatile 
scolare si implementarea manualului de evaluare interna a calitatii educatiei” , Mai – iunie 2013 

 

Perioada SEPTEMBRIE  2006 – IANUARIE 2013 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator - Director 
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Principalele activităţi şi responsabilităţi - Coordonarea activităţii de consiliere si asistenţă psihopedagogică. 
- Coordonarea acţiunii de derulare a proiectelor/programelor, parteneriatelor educaţionale. 
- Monitorizarea situaţiile deosebite din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ., 
- Desfăşurarea, în calitate de formator a unor stagii de formare a personalului didactic. 
- Coordonarea la nivel judeţean a evaluării psihosomatice a elevilor din clasa pregătitoare 
- Responsabil cerc pedagogic. 
- Preşedinte consiliul consultativ de specialitate, specialitatea asistenţă psihoedagogică. 
- Metodist specialitatea asistenţă psihoedagogică/învăţământ special; 
- Membru în consiliului de administraţie. 
- Derularea unor studii psihosociologice privind opţiunile şcolare ale elevilor, atitudinea faţă de educaţie, 
nevoile de consiliere psihopedagogică, prelevanţa unor factori de risc; 
- Realizarea unei cercetări privind politicile europene în domeniul consilierii şi orientării şcolare 
(activitate realizată în cadrul proiectului ID 17172) 
- Vicepreşedinte/membru în comisii judeţene de evaluare naţională 
- 2008 – Certificat de competenţă lingvistică, limba engleză 
- 2008 – grad didactic I 
- 2012 – expert în management educaţional 
 

Numele şi adresa angajatorului CENTRUL JUDETEAN DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA. VÂLCEA, 
 BULEVARDUL NICOLAE BĂLCESCU NR. 28 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consiliere si asistenţa psihopedagogică 
-Profesor mentor disciplina asistenţă psihopedagogică / învăţământ special 
-Manager proiect FSE POSDRU ID 17172 ”Pasi spre o cariera europeana! Consilierea si orientarea cu 
suport digital”, aprilie 2009 – martie 2011 
-Expert pe termen lung- responsabil centru- proiect FSE POSDRU ID 29849 ”Pasi catre viitor! 
Dezvoltarea serviciilor de consiliere si orientare scolara”, Iunie 2010 – martie 2012 
-Expert pe termen scurt –formator consilier-proiect FSE POSDRU ID 55330 ”Dezvoltarea culturii calitatii 
si furnizarea unei educatii de calitate in sistemul de invatamant preuniversitar din Romania prin 
implementarea standardelor de referinta” , Mai – iunie 2011 
-Expert pe termen scurt, formator multiregional în cadrul Proiectullui ID 63666 „Program de formare 
inovativ-carieră de succes în învăţământul preuniversitar”, Septembrie 2011– septembrie 2013 
-Formator/facilitator online proiectul „Tineri împotriva violenţei”,  Iunie– septembrie 2011 
 

Perioada Septembrie 2002- septembrie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Profesor metodist 

Principalele activităţi şi responsabilităţi - Managementul activităţilor de formare a personalului didactic. 
- Desfăşurarea, în calitate de formator a unor stagii de formare a personalului didactic. 
- Derularea unor studii psihosociologice privind nevoile de formare ale cadrelor didactice şi nevoia de 
dezvoltare personală a consilierilor şcolari 
- Participare în Programul Naţional Educaţie pentru Sănătate în Şcoala Românească. 
- Participare în proiectul bilateral româno-rancez „Educaţie pentru informaţie în medii rurale 
defavorizate” 
- Participare în proiectul „Promovarea metodelor alternative de educaţie a copiilor” 
- Coordonarea programului „Consiliere şi orientare”. 
- Membru în comisia judeţeană de evaluare naţională  
2004 – grad didactic II 

Numele şi adresa angajatorului Casa Corpului Didactic Vâlcea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Formarea personalului didactic 

Perioada Septembrie 2001-Septembrie 2002 

Funcţia sau postul ocupat Profesor logoped 

Principalele activităţi şi responsabilităţi - Consilierea psihologică a cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor 
- Evaluarea psihologica a elevilor 
- Depistarea/corectarea tulburărilor de comunicare,personalitate şi comportament 
- Elaborarea unor programe/proiecte specifice pentru elevii cu CES 

 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Logopedic Interşcolar Vălcea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ special şi special integrat 

Perioada Septembrie 1998-Septembrie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Profesor psihopedagogie  
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Principalele activităţi şi responsabilităţi - Consilierea psihologică a cadrelor didactice, elevilor, părinţilor.                     
- Depistarea/corectarea tulburărilor de comunicare,  personalitate, comportament. 
- Activităţ de terapie, corectare si recuperare a copiilor cu CES 
- 2000- grad didactic definitiv 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Specială Numărul 1 Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Înăţământ special şi special integrat 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2014-prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand – contract de studii 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti  
Şcoala Doctorală Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

  
 

Perioada 2014-2018 

Calificarea / diploma obţinută Psihoterapie/Consiliere psihologică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Psihologilor din România – Societatea de Psihoterapie Experiențială Română 

  

Perioada 2004-2006 

Calificarea / diploma obţinută Master 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Management în administraţie şi servicii publice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti 

  

Perioada 1999-2000 

Calificarea / diploma obţinută Master 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Educaţie integrată 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti, Facultatea De Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

  

Perioada 1994-1998 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Psihopedagogie specială 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti, Facultatea De Psihologie, Pedagogie, Sociologie   

  

Perioada 1989 - 1993 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Contabil - statistician 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Grup Şcolar Economic Râmnicu Vâlcea 

  

Perioada martie 2015 
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Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Psihologia muncii si organizaţională 
,,Evaluarea personalului în organizaţii şi resurse umane” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul psihologilor din România 
Societatea română de psihologie experimentală aplicată 

  

Perioada  octombrie 2014 

Calificarea / diploma obţinută  atestat 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Proiectarea şi implementarea unui curriculum centrat pe competenţe 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Vâlcea 

  

Perioada iulie 2014 

Calificarea / diploma obţinută atestat 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Strategii de învăţare activă în învăţarea activă formală şi informală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Vâlcea 

  

Perioada mai-iunie 2014 

Calificarea / diploma obţinută atestat 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Facilitator pentru învăţarea permanentă în şcoală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

  

Perioada aprilie-mai 2014 

Calificarea / diploma obţinută atestat 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Management organizaţional şi de grup 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Vâlcea 

  

Perioada martie 2014 

Calificarea / diploma obţinută certificat 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Psihologia muncii si organizaţională 
,,Recrutarea şi selecţia personalului în resurse umane şi organizaţii” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul psihologilor din România 
Societatea română de psihologie experimentală aplicată 

  

Perioada Septembrie 2011 – septembrie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Formator multiregional – tutore 
 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

„Proiectarea si implementarea curriculumului centrat pe competente” 
 PROFICS Program de formare inovativ carieră de succes în învăţământul preuniversitar 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea 

  

Perioada decembrie 2013 

Calificarea / diploma obţinută certificat 
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Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

,,Scrierea propunerilor de finanţare în context Erasmus +” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Centrul Europe Direct  

  

Perioada octombrie-noiembrie 2013 

Calificarea / diploma obţinută atestat 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Educaţie pentru sănătate-modulul 1 
,,Abordarea conţinuturilor educaţiei pentru sănătate în consilierea şcolară prin tehnici de învăţare 
experienţială” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

M.E.N. şi Fundaţia Tineri pentru tineri 

  

Perioada octombrie-noiembrie 2013 

Calificarea / diploma obţinută atestat 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Educaţie pentru sănătate-modulul 2 
,,Îmbunătăţirea abilităţilor membrilor echipei de implementare a programelor de educaţie pentru 
sănătate în comunicarea cu factorii interesaţi şi advocacy” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

M.E.N. şi Fundaţia Tineri pentru tineri 

  

Perioada Decembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Dezvoltarea abilităţilor de viaţă sănătoasă la copiii cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Agenţia Naţională Antidrog 

  

Perioada Mai 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat Acreditare 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Educator parental 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UNICEF, Holt România 

  

Perioada Iunie - septembrie 2011 
 

Calificarea / diploma obţinută Formator 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Tineri împotriva violenţei 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

  

Perioada Mai 2011 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţa  

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în  învăţământul preuniversitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Vâlcea 

  

Perioada 
 

Ianuarie – aprilie 2011 
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Calificarea / diploma obţinută Formator regional 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Prevenirea abandonului şcolar 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociaţia ”Tineri pentru viitor” 
 

Perioada 
 

Decembrie 2010 – ianuarie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Atestat 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Evaluarea internă a calităţii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ARACIP  
 

  

Perioada 
 

Ianuarie – mai 2011 

Calificarea / diploma obţinută Formator regional 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ARACIP  
 

  

 
Perioada 

 
Iunie – septembrie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat formator 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Prevenirea violentei in şcoala 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

MECTS 

  

Perioada Ianuarie – Martie 2008  

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Management şi comunicare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Piteşti 

  

Perioada Decembrie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţa 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Asigurarea calităţii în învăţământ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Vâlcea 

  

Perioada Martie –Mai 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de competenţe profesionale 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Formator 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC DBC SRL 

  

Perioada Septembrie 2006-Ianuarie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă 
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Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Iniţiere It 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SIVECO România 

  

Perioada Aprilie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Formator judeţean 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Consiliere şi orientare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Vâlcea 

  

Perioada Decembrie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Formator naţional 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Formator naţional Educaţie pentru Sănătate în Şcoala Românească 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii 

  

Perioada Decembrie 2005  

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţa 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Utilizarea AEL 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Vâlcea 

  

Perioada Noiembrie - Decembrie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţa 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Management şcolar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Vâlcea 

  

Perioada Martie 2003 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţa  

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Vâlcea 

\  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Limba română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  EN B2  B2  B2  B2  B2 

Limba franceză  FR B2  B2  B2  B2  B2 
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Competenţe de comunicare - Deprinderi de comunicare asertiva. 
- Spirit de echipă. 
- Empatie 
- Capacitate de cunoaștere a celorlalți 
- Abilități de mediere și consiliere.  
- Capacitate de iniția și susține un discurs.  

  

Competenţe 
organizatorice/Manageriale 

- Coordonare, organizare, lucru în echipă, comunicare. 
- Aptitudini de lider informal  şi formal. 
- Aptitudini de management al timpului. 
- Aptitudinii de a lucra în condiţii de stres. 
- Capacitate de decizie și asumare a situațiilor. 
- Rezistență crecută la frustare. 
- Abilități de analiză și intervenție organizațională. 

  

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

- Capacitate de adaptare rapida la situatii noi. 
- Rezistenta la efort şi flexibilitate in comportament. 
- Receptivitate la nou și motivație de evoluție profesională și personlă. 
- Abilități de identificare a opotunităților. 
- Capacitate de abordare holistică a situațiilor de lucru. 

Competenţe informatice - Utilizare PC –Windows, Office, Internet, SPSS 
Procesare date, Utilizare softuri de cercetare științifică și de evaluare psihologică; 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Muzica, Pictura 

  

  

Permis(e) de conducere Categoria B .  

Publicații 1.Autor articol „Program de interventie personalizat pentru elevii cu CES”, revista Special 1, Bucuresti, 
2000; 

 2.Autor articol „Specificul serviciile de asistenta psihopedagogica” In  „Dialoguri despre si pentru copii -
Ghid pentru cadre didactice si parinti”, Numarul 1/2007, Editura Fedex, Ramanicu Valcea,2007; 

 3.Autor articol „Normalitate-anormalitate-patologie” In  „Dialoguri despre si pentru copii -Ghid pentru 
cadre didactice si parinti”, Numarul 2/2007, Editura Fedex, Ramanicu Valcea,2007; 

 4.Autor articol „Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagica in contextul invatamantului contemporan” 
In  „Opinii despre reforma invatamantului romanesc”, Editura Petras, Ramanicu Valcea,2007; 

 5. Autor articol „A fi altfel” In  „Dialoguri despre si pentru copii -Ghid pentru cadre didactice si parinti”, 
Numarul 3/2008, Editura Fedex, Ramanicu Valcea,2008; 

 6. Coautor „Educatorul”, Editura Offsetcolor, Ramnicu Valcea, 2008 

 7. Autor articol „Program national de prevenire si combatere a consumului de droguri” In  „Dialoguri 
despre si pentru copii -Ghid pentru cadre didactice si parinti”, Numarul 4/2008, Editura Fedex, 
Ramanicu Valcea,2008; 

 8. Autor articol „Consilierea carierei prin TIC” In  „Dialoguri despre si pentru copii -Ghid pentru cadre 
didactice si parinti”, Numarul 6/2009, Editura Fedex, Ramanicu Valcea,2009; 

 9. Coautor „Traditii laice si religioase in invatamantul romanesc”, coordonator volum, Editura Adrianso, 
Ramanicu Valcea, 2009 

 10. Autor articol  „Proiecte si programe educationale in asistenta psihopdagogica”, revista CCD Valcea 
Nova Didact, Edidura Nova Didact, Ramanicu Valcea, 2009 

 11. Autor articol „Specificul consilierii si orientarii carierei in ciclul gimnazial” In  „Dialoguri despre si 
pentru copii -Ghid pentru cadre didactice si parinti”, Numarul 7/2010, Editura Fedex, Ramanicu 
Valcea,2010; 

 12. Autor articol „Pasi spre o cariera europeana” In  „Revista de pedagogie”, Numarul 1-3/2009, Editura 
AFIR, Bucuresti,2009; 

 13. Coautor „Bune practici in domeniul prevenirii delicventei juvenile”, Bune practici privind prevenirea 
delicventei juvenile in sistem integrat in unitatile de invatamant preuniversitar si in zona adiacenta a 
acestora, Editura Expert 2010, Bucuresti 
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 14. Coautor „Pasi catre viitor! Dezvoltarea serviciilor de consiliere si orientare scolara”, Editura 
PRISMA, Ramnicu Valcea, 2010 

 15. Autor articol „Directii de actiune in asistenta psihopedagogica” In  „Dialoguri despre si pentru copii -
Ghid pentru cadre didactice si parinti”, Numarul 11/2012, Editura Fedex, Ramanicu Valcea,2012; 

 16. Coautor  „Abordari psihopedagogice privind clasa pregatitoare si debutul in ciclul primar”, www.osp-
vl.software-educational.ro, 2013 

 17. Autor ”Direcții de acțiune în consiliere”, Conferința Națională a Educației, Rm. Vâlcea, 2014 
18. Autor ”Utilizarea instrumentelor psihometrice în consilierea carierei” In  „Dialoguri despre si pentru 
copii -Ghid pentru cadre didactice si parinti”, Editura Fedex 2018 

  

Prezentări ”Pași spre o carieră europeană! Consilierea și orientarea cu suport digital” – Conferința Națională 
Euroguidance; București 2009 

 ”Proiecte și sesiuni de comunicări științifice în județul Vâlcea”- Conferința Regională Eurogiudance, 
Craiova 2012 

 ”Metode alternative de educație”, curs, Casa Corpului Didactic Vâlcea, 2014 

  ”Dimensiuni psihosociale ale relațiilor în familii monoparentale”, 2015, Universitatea din București, 
Școala Doctorală de Psihologie 

 ”Program de consiliere a adolescentului”, Conferința Euroguidance, Institutul de Științe ale Educației, 
2015 

 ”Dezvoltarea personală- dimensiune a activităţilor formale şi nonformale în învăţământul 
preuniversitar”, curs, Casa Corpului Didactic Vâlcea, 2016 

  

Proiecte ”Dezvoltarea culturii calității și furnizarea unei educații de calitate în sistemul de învățământ 
preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referința” , mai-iunie 2011, formator 
consilier ARACIP 

 ”Școala viitorului! Împreună pentru o societate bazată pe cunoaștere”, iunie 2010, expert 

 ”Pași spre viitor! Dezvoltarea serviciilor de consiliere” 2010-2012, coordonator centru, expert 

 ”Pași spre o carieră europeană! Consilierea și orientarea cu suport digital”, 2009-2011, manager de 
proiect 

 ”Tineri împotriva violenței” martie-octombrie 2011, Formator 

 ”Program de formare inovativ-carieră de succes în învățământul preuniversitar”, 2011-2013, Formator 

 ”Reducerea abandonului școlar și a absenteismului în Zone Prioritare de Educație (ZEP)” 2011-2015 
Expert județean 

 ”Necenzurat”, 2012-2013, Coordonator 

 Sprijin pentru unitatile scolare si implementarea manualului de evaluare interna a calitatii educatiei”, 
mai-iunie 2013, formator consilier ARACIP 

  

Conferințe Conferința Națională pentru Management Modern în Educație, Educației Cercetării Tineretului și 
Sportului, Brașov 2010 

 Conferința Națională Euroguidance ”Metode non-formale de consiliere în carieră”,  ISE București 2011 

 Conferința Regională Euroguidance ”Specificul regional al serviciilor de consiliere în carieră”, Institutul 
de Șiințe ale Educației,Craiova 2011 

 Conferința Națională Euroguidance ”E-networkig în contextul mobilității pentru educație și muncă ”,  
Institutul de Șiințe ale Educației Sinaia 2012 

 Conferința Regională ”Centrul de tineret – un model de consiliere a carierei tinerilor pe parcursul 
perioadei liceului”, Mehedinți, 2013 

 Conferința Națională de Psihologie , Colegiul Psihologilor din România, 2015 

 Conferința Națională de Psihologie , Colegiul Psihologilor din România, 2016 

http://www.osp-vl.software-educational.ro/
http://www.osp-vl.software-educational.ro/
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 Conferința Internațională de Psihoterapie Experiențială , Colegiul Psihologilor din România, 
Universitatea din București,2016 

 Conferința de Psihoterapie Experiențială , Colegiul Psihologilor din România, Universitatea din 
București,2018 

Seminarii ”Competențe TIC ale practicienilor din doemeniul învățării permanente”Institutul de Științe ale 
Educației, București 2009 

 ”Combaterea violenței în școli – o mai bună comunicare între școală, copii și părinți”, Ministerul 
Educației Cercetării Tineretului și Sportului, București 2011 

Afilieri Colegiul Psihologilor din România – membru comitetul de conducere filiala Vâlcea 
Societatea Română de Psihoterapie Experiențială din România – membru activ 

  

 
 
 

 

  

  


