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Nume / Prenume PLEȘAN NICULETA

Adresă(e) Bl. 3A1, Sc.1, Ap. 1, Str. M.Viteazu,Cod Poştal 336200, Vulcan, 
Hunedoara, România

Telefon(oane) Mobil: 0722551301

Fax(uri)

E-mail(uri) nicoleta_plesan@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi)  Română

Data naşterii 18 ianuarie 1972

Sex

Experienţa profesională
                                                    

Feminin

                                            Perioada

                   Funcţia sau postul ocupat 
  

 2012 – până în prezent

 Profesor logoped 
 Psiholog

Activităţi şi responsabilităţi principale  -  activitate  de  depistare,  în  perimetrul  școlar  arondat,  a  copiilor  cu
tulburări de limbaj și terapia logopedică a acestora, evaluare logopedică;
 - realizarea de proiecte și parteneriate educaționale;
 - elaborarea situațiilor statistice, a planului și rapoartelor de activitate;
- stabileste metodologia de testare psihologica si verificare a aptitudinilor
psihoprofesionale in vederea orientarii profesionale;
 -efectueaza examinari si reexaminari psihologice si avizeaza rezultatele
acestora;
 -raspunde de examinarea si emiterea avizelor conform instructiunilor si
normelor metodologice in scopul realizarii unei selectii si repartitii cat mai
obiective a personalului;
 -desfasoara activitate de documentare in probleme de specialitate; 
 -evaluarea  aptitudinilor  generale  si  particulare,  a  profilului  de
personalitate pentru personalul ce isi desfasoara activitatea in domeniul
sigurantei nationale, cat si  in vederea obtinerii permisului auto;
 - formarea profesională continuă.
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Numele şi adresa angajatorului CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE PLEȘAN NICULETA
Aleea Crizantemelor, bl. 8T, sc.2, ap.4, loc.Vulcan ,
 jud.Hunedoara,  cod 336200
CENTRUL  JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ
HUNEDOARA

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

                                            Perioada

                   Funcţia sau postul ocupat

                                            Perioada

                   Funcţia sau postul ocupat

 Terapie logopedică
 Asistenta psihologica 
 Dezvoltare metodologica-Cercetare aplicativa
 Diagnoza si interventie organizationala
 

 2011-2012

 Profesor psihopedagogie specială, Centrul de Pedagogie Curativă 
Hunedoara

 2010-2011

 Educator, Centrul de Pedagogie Curativă Hunedoara

 

Perioada  2003 -  aprilie 2010

Funcţia sau postul ocupat  Asistent medical principal radiologie

Activităţi şi responsabilităţi principale  - planifica examinarile radiologice a  personalului din unitate si din alte 
unitati, colaborand  cu medicul de medicina muncii coordonator;
- efectueaza examinari radiologice (M.R.F. si R.P.S.) angajatilor        
Companiei Naţionale  a Huilei Petroşani;
 - developeaza filmele radiologice ;
 -elaboreaza rapoarte statistice lunare,trimestiale,anuale;
 -efectueaza prelucrarile statistice necesare.

Numele şi adresa angajatorului Compania Naţională a Huilei Petroşani 
Staţia Centrală de Salvare Minieră Petroşani
Strada Lunca nr. 60 , Petroşani , Hunedoara  cod 332059 

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Asistența  medicala 

Perioada 1993 - 2003

Funcţia sau postul ocupat Asistent medical
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Activităţi şi responsabilităţi principale  - planifica examinarile medicale periodice a  personalului din unitate si 
din alte unitati, colaborand  cu medicul de intreprindere coordonator;
- pregateste si sterilizeaza instrumentarul si materialele necesare 
desfasurarii activitatii medicale;
- asigura asistenta medicala in cadrul dispensarului medical de 
intreprindere;
 -elaboreaza rapoarte statistice lunare,trimestiale,anuale;
 -efectueaza prelucrarile statistice necesare.

Numele şi adresa angajatorului  Compania Naţională a Huilei Petroşani 
Staţia Centrală de Salvare Minieră Petroşani
Strada Lunca nr. 60 , Petroşani , Hunedoara  cod 332059 

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Asistența medicală

Perioada  1990  - 1993  

Funcţia sau postul ocupat Soră medicală

Activităţi şi responsabilităţi principale - pregateste si sterilizeaza instrumentarul si materialele necesare 
desfasurarii activitatii medicale;
- asigura asistenta medicala in cadrul dispensarului medical de 
intreprindere;
 -efectueaza prelucrarile statistice necesare.

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Orasenesc Vulcan
Strada N.Titulescu,loc.Vulcan, jud. Hunedoara,  cod 336200 

Pag 3 - Curriculum vitae 

Nume Prenume

Pentru mai multe informatii accesati pagina: http://europass.cedefop.eu.int/

© Comunitatea Europeana, 2003



Educaţie şi formare

Perioada

Calificarea / diploma obţinută 

 2010-2019

 2018-doctor în Științele Educației
 2014- 2018, student-doctorand, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele 
Educaţiei, Universitatea din Bucureşti, domeniul Ştiinţele Educaţiei
Psiholog practicant autonom in specialitatile:
 -psihologia muncii si organizationala;
 -psihologia transporturilor;
 -psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale;
 -psihologie clinică.
Psihoterapeut sub supervizare, formare Psihoterapie pozitivă.
Formare complementară în domeniul Psihologiei clinice, 2 ani
Participare la activităţile metodice din cadrul comisiilor metodice, cercuri 
pedagogice; participare la cursuri organizate de C.C.D.
Participare la Examenul Naţional de Definitivat 2012
Formare în domeniul Psihoterapiei pozitive, 4 ani și supervizare, 2 ani
Participare la manifestări profesionale acreditate de Colegiul Psihologilor 
din România, participare la conferinte, simpozioane, cursuri si 
workshopuri in domeniile: științele educației, psihologie clinică, psihologia
muncii si  organizatională, psihologia transporturilor, psihologie aplicata 
in domeniul securitatii nationale.

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

 Științe ale Educației 
Psihologia muncii si organizationala
 Psihologia transporturilor
 Psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale
  Psihoterapie pozitiva
 Psihologie clinică
 

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI
ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI, ȘCOLALA DOCTORALĂ, DOMENIUL ȘTIINȚE
ALE EDUCAȚIEI
COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA
ASOCIATIA DE PSIHOTERAPIE POZITIVA
ASOCIAȚIA PSIHOLOGILOR ATESTAȚI DIN ROMÂNIA

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

 Doctor  în  Științele  Educației,  Facultatea  de  Psihologie  şi  Ştiinţele
Educaţiei, Universitatea din Bucureşti, domeniul Ştiinţele Educaţiei
 Psiholog    practicant autonom
 Profesor logoped
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Perioada  2010-2011

Calificarea / diploma obţinută  Formare in psihopedagogia speciala

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

 Psihopedagogie speciala

UNIVERSITATEA DIN ORADEA- D.P.P.D.

 Modul psihopedagogie speciala

Perioada 2006-2009

Calificarea / diploma obţinută Licentiat in psihologie

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

 Psihologie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

 Superior

Perioada  2007 - 2009

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de master

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

 Managementul Resurselor Umane

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

    Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

 UNIVERSITATEA DIN PETROSANI
FACULTATEA DE STIINTE
master

Perioada  2003 - 2007

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de licenta

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

 Sociologie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională      

 UNIVERSITATEA PETROSANI
FACULTATEA DE STIINTE
superior

Perioada  2003 - 2007
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Calificarea / diploma obţinută  Modul de predare in invatamant

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

 Pedagogie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

 UNIVERSITATEA PETROSANI
FACULTATEA DE STIINTE

Perioada 2009

Calificarea / diploma obţinută Specialist în domeniul S.S.M. 

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Specializare in domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

 Ministerul Educatiei ,Cercetarii si Tineretului
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Program de specializare in domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă

Perioada 2007

Calificarea / diploma obţinută   Asistent medical radiologie

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Curs de reciclare în radioprotecţie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

 Ministerul Educatiei ,Cercetarii si Tineretului
Universitatea din Petroșani

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Curs de reciclare in radioprotectie

Perioada  1995 - 1996
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a scolii postliceale

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

 Asistent medical

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

 Ministerul Educatiei Nationale

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Școala Sanitară Postliceală Hunedoara

Perioada 1986-1990

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de bacalaureat

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

 Sora medicala

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Ministerul Educaţiei si Invatamantului-Liceul Sanitar Hunedoara
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

 Liceu sanitar

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) romana

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)

 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba franceza
A2

Utilizator
elementar

A2
Utilizator
elementar

A2
Utilizator

elementar
A2

Utilizator
elementar

A2
Utilizator
elementar

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale   -  Sociabilitate,  comunicativitate,  grad  mare  de  adaptabilitate,  umor,
initiativa,  spirit  de  echipa,  capacitate  de  analiza,  sinteza  si  deductie
logica,  empatie  si  receptivitate  fata  de  problemele  socio-umane,
rezistenta  la  sarcini  repetitive,  asumarea  responsabilitatilor,  interes
stiintific pentru probleme socio-umane.

  

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

  -Capacitate de organizare şi gestiune a timpului şi activităţii, motivaţia
muncii, autoritate, competenţă, spirit de echipă, iniţiativă şi capacitate
bună de decizie, responsabilitate, principialitate, obiectivitate, integritate,
dobândite și exersate în diferite contexte.

Competenţe şi aptitudini
tehnice

 - Operare calculator, nivel mediu.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

-Utilizare computer , nivel mediu (Windows-Microsoft Office)

Competenţe şi aptitudini
artistice

 Aptitudini de dans, capacítate de exprimare literară.

Alte competenţe şi aptitudini  Aptitudini de cercetare (cu participari la cursurile școlii doctorale, 
simpozioane,conferinte nationale si internationale), deschidere 
intelectuală şi flexibilitate, energie, dorinţă de autoperfecţionare.

Permis(e) de conducere categoria B

Informaţii suplimentare
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Anexe  
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