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Informaţii
personale

Nume  /
Prenume

Trandafir Marioara

Adresă(e) Str Dragoș Vodă nr.8, Oțelu Roșu, România

Telefon(oan
e)

  Mobil:0740046297

Fax(uri)

E-mail(uri) miotrandafir@yahoo.com

Naţionalitat
e(-tăţi)

Română

Data
naşterii

07/25/1958

Sex Feminin

Experienţa
profesională

Numele  şi
adresa
angajatorul
ui

 Centrul Scolar de Educatie Incluziva Caransebes
Cabinet Individual  de Psihologie Trandafir Marioara

Tipul
activităţii
sau  sectorul
de activitate

 Asistență psihopedagogică.

Educaţie şi 
formare



  Perioada Educaţie
2017 Cabinet Individual de Psihologie Trandafir Marioara
2017 Psihoterapeut autonom /Psihoterapie Integrativa
2017 Absolvirea formarii profesionale in Psihoterapie Integrativa
2016 Psihoterapeut sub supervizare Psihoterapie Integrativă.
2016 Atestat de liberă practică ca psihoterapeut sub supervizare eliberat de Colegiul Psihologilor
Din România 
2013 Atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în regim autonom
2013 Absolvirea cursurilor de formare profesională:
-Psihodiagnoza și psihopedagogia tulburărilor de comportament;
-Elemente de logopedie și psihopedasgogie specială;
-Evaluarea complexă psihodiagnostică și psihopedagogică;

2010 Absolventă a Programului de  Master  Consiliere psihologica si educaţionala, Facultatea de Psihologie –
Pedagogie Braşov

2010  Aviz  de  libera  practică  cu  supervizare  in  profesia  de   Psiholog  ,eliberat  de  Colegiul
Psihologilor Români
2010 Membru al Asociaţiei Consilierilor Români ACROM
2009 Manager tehnic al proiectului LLP/035 Să învăţăm să fim performanţi, competenţa cheie a
succesului din cadrul  Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii „ Leonardo da Vinci”
2008-  2009  Programul  de  perfecţionare  şi  atestare  în  domeniul  Psihopedagogiei  Speciale
organizat de Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Ştiinţele Educaţiei
2008- Absolventă a Universităţii „Spiru-Haret”, Facultatea de Psihologie Bucureşti

Calificarea /
diploma
obţinută

Psihologie/Consiliere psihologică şi educaţională



Disciplinele
principale 
studiate / 
competenţe 
profesionale
dobândite

Psihologia comunicării
Introducerea în consiliere psihologică
Psihopatologie și psihiatrie
Psihologie cognitivă
Testarea psihologică
Psihologie medicală
Psihologia socială
Psihologia diferențelor individuale
Psihologia persoanei
Tehnici de consiliere şi terapie de grup
Consilierea copilului şi a adolescentului
Consilierea persoanelor de vârsta a treia
Evaluare psihologica în consiliere
Selfmanagement
Etica şi deontologie în consiliere
Psihosociologia grupurilor
Devianţă şcolară
Consilierea familiei
Consiliere şcolară
Consilierea psihologică a carierei
Stagii de practică consiliere/activitate de cercetare ştiinţifică
Competenţe  dobândite:  De  a  evalua  şi  a  pune  în  evidenţă  probleme
psihoemoţionale,disfuncţionale  şi  de  comportament;de  a  elabora  şi  aplica  programe  de
consiliere psihologică şi educaţională;de a acorda sprijin pentru optimizarea comportamentelor
şi  îmbunătăţirea  relaţiilor  interpersonale,  pentru  creşterea  nivelului  de  conştientizare  a
persoanei sau a grupului, a capacităţii de autoevaluare şi autocontrol, de decizie privind munca
sau viaţa.

Nivelul în 
clasificarea 
naţională 
sau 
internaţiona
lă

Master Studies 120 ECTS

Aptitudini 
şi 
competenţe
personale

   Limba(i)
străină(e)
cunoscută(e
)

1. Germană, 2. Franceză

Autoevaluar
e

Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel
european
(*)

Ascultare Citire Participare  la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă



Limba

B
1

Nivel de ba-
ză

B
1

Nivel de ba-
ză

B
2

Nivelul
Avansat
sau  Inde-
pendent

B
1

Nivel de ba-
ză

A
2

Nivelul Intermediar

Limba A
1

Nivelul  In-
troductiv

B
1

A
1

Nivelul  In-
troductiv

A
1

Nivelul  In-
troductiv

A
1

Nivelul Introductiv

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

Competen
ţe şi 
abilităţi 
sociale

Abilităţi de comunicare în cadrul grupului de lucru ,lucrul in echipă, empatie,    asertivitate, efi-
cienţă si loialitate faţă de echipa de lucru, capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută
prin experienţa proiectelor europene în străinătate; Competenţele au fost dobândite formal şi in-
formal

Competenţe
şi aptitudini
organizatori
ce

Spirit organizatoric, capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de a lua decizii, responsabilitate
punctualitate

Competenţe
şi  aptitudini
tehnice

Competente tehnice minime

Competenţe
şi aptitudini
de utilizare 
a 
calculatorul
ui

Abilitaţi de procesare a datelor pe calculator de nivel mediu (Microsoft-Office, Excell,Power
Point,Internet  –Explorer) Competenţele  au  fost  dobândite  prin  formare  profesională  şi  în
context profesional

Competenţe
şi aptitudini
artistice

Nu am competenţe sau aptitudini artistice

Alte
competenţe
şi aptitudini

Autoperfecţionare,  spirit  de  iniţiativă,  spirit  organizatoric,  creativitate,  receptivitate  la  nou.
Competenţele au fost dobândite formal şi informal

Permis(e) 
de 
conducere

Nu deţin  permis de conducere

Informaţii
suplimenta
re

Următoarele persoane pot confirma exactitatea informaţiilor prezentate:
Prof Univ.Dr. Loredana Vîșcu Psihoterapeut/Universitatea Tibiscum,Timisoara

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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