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Informatii personale

Nume/Prenume MIHAIELA ECATERINAAVRAMESCU

Adresa StadaGeneral TraianMoșoiu nr.17, 120069, Buzău, România

Telefon 0724245922

E-mail avramescu_mihaiela@yahoo.com



Cetatenia română

Data nasterii 27.01.1968

Sex feminin

Experienta profesionala

Perioda 2019 - prezent

Functiasaupostulocupat Psiholog



Principaleleactivitati si responsabilitati Consilierepsihologicică, evaluare personal șiresurseumane, leadership, terapie, programe 
dezvoltarecariera, dezvoltarepersonala, consilierevocațională

Numele si adresaangajatorului Cabinet individual de psihologieAvramescuMihaiela

Tipulactivitatiisausectorul de activitate Psihologie, sanatate

Experienta profesionala

Perioda 2013-prezent

Functiasaupostulocupat Consilier de afacerișimanagement

Principaleleactivitati si responsabilitati Management organizaționalșiresurseumane, leadership, formare si monitorizare echipe, programe 
dezvoltarecariera, dezvoltarepersonala, diagnozaorganizationala, sondaje de opinie, cercetare



Numele si adresaangajatorului PFA – AvramescuMihaiela

Tipulactivitatiisausectorul de activitate Consultanta, traininguri, planificare strategica

Experienta profesionala

Perioda 1991-2018

Functiasaupostulocupat Consilier (militar activ)

Principaleleactivitati si responsabilitati Management organizaționalșiresurseumane, leadership, formare si monitorizare echipe, programe 
dezvoltarecariera, dezvoltarepersonala

Numele si adresaangajatorului MinisterulApărăriiNaționale



Tipulactivitatiisausectorul de activitate Execuție, comandășiconsiliereresurseumane, 

Educatie si formare

Perioda decembrie 2017

Calificarea / diploma obtinuta Formator ,, TRAYN THE TRAINER” 

Domeniiprincipalestudiate /
competente dobindite

Formator COR 

Numele si tipulinstitutiei de
invatamint / furnizorului de formare

CONFIDENT TRAINING & CONSULTING SRL

Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare

Curs de formare continuă



Perioda Ianuarie2016–septembrie 2017

Calificarea / diploma obtinuta Psychologicalprofiler-Fundamente, ProfilerForensicPsychology

Domeniiprincipalestudiate /
competente dobindite

Analizăcomportamentală, Terorism, Criminalitate

Numele si tipulinstitutiei de invatamint/
furnizorului de formare

Intellpsypsychologicalprofileracademy / Cabinet individual de psihologie“ION DUVAC ,,

Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare

Curs de formare continuă

Perioda 12 – 19.01.2013

Calificarea / diploma obtinuta Competențeantreprenoriale



Domeniiprincipalestudiate /
competente dobindite

Competențeantreprenoriale / Abilitățimanageriale

Numele si tipulinstitutiei de
invatamint / furnizorului de formare

S.N.S.P.A.

Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare

Curs de formare continuă / Formare profesională

Perioda 2007-2009

Calificarea / diploma obtinuta MasterînManagement organizaţionalşi al resurselorumane

Domeniiprincipalestudiate /
competente dobindite

Management organizaţionalşi al resurselorumane

Numele si tipulinstitutiei de
invatamint / furnizorului de formare

Universitatea ,,SpiruHaret” , Facultatea de Sociologie-Psihologie



Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare

Master

Perioda 1995 - 1999

Calificarea / diploma obtinuta Licență

Domeniiprincipalestudiate /
competente dobindite

Psihologie-psihopedagogiespecială

Numele si tipulinstitutiei de
invatamint / furnizorului de formare

Universitate ,,DimitrieCantemir” ,Facultatea de Psihologie

Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare

Superior

Perioda 1989 - 1991



Calificarea / diploma obtinuta Subofițet sanitar

Domeniiprincipalestudiate /
competente dobindite

Medical

Numele si tipulinstitutiei de
invatamint / furnizorului de formare

Centrul de InstrucţieSanitară, Facultatea de MedicinăMilitară ,,Carol Davila”, Bucureşti

Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare

Postliceal

Aptitudini si competente personale

Limba materna româna



Limbistrainecunoscute

Autoevaluare Comprehensiune Vorbit Scris

 Nivel european(*) Abilitati de
ascultare

Abilitati de citire Interactiune Exprimare

Engleza C2 C2 B2 B2 B2

(*) Cadruluieuropean de referinţăpentrulimbi



Competente si abilitatisociale Comunicareeficientă, integrare şilucruînechipă, flexibilitate, adaptabilitate, participare activă la 
viaţagrupului, formare de lideri

Competente si aptitudiniorganizatorice Realeaptitudini de leader

Competente si cunostinte de utilizare a
calculatorului

operare calculator(Word, Excel, PowerPoint)

Competente si aptitudiniartistice Practic fotografía artistică.

Alte competente si aptitudini asimilare uşoară ainformaţiilor, disponibilităţirelaţionale, capacítate organizatorică

Permis de conducere Categoria B



Informatiisuplimentare Membră a ColegiuluiPsihologilordinRomânia, dinanul 2006cu competențe în Psihologia muncii și 
organizațională, Psihologie aplicată în servicii și Pihologie clinică.
Membră a Asociației Psihologilor Atestați din România din anul 2017 
Formator Insitutul Național de Administrație din anul 2018

Lucrăriprezentate la
evenimenteştiinţificenaţionale –

comunicărişisimpozioane

2006-2013 SimpozionulNațional de PsihologieMilitarăAplicată PSIHOMIL, culucrările:

- Consiliere axată pe performanță
- Leadership și consiliere
- Cum îi motivam?
- Necesitatea consilierii pentru dezvoltare
- Schimbarea și atitudinea personalului față de schimbare în mediul militar
- Schimbarea comportamentala la militari
- Programarea comportamentală
2014-2015 SimpozionulNațional de PsihologieMilitarăAplicată INFO-PSIHO, culucrările:
- De ce mințim?
- Comportamentul deviant din perspectiva coeficientului de periculozitate
2015 Participarea ca speaker la Conferintele Educaționale Europene inițiate de revista de 
psihologie www.ultrapsihologie.ro cu studenții de la Universitatea Politehnică Bucuresti.
2017 Conferința de PsihologieAplicatăcu participare internațională, PSIHOTRAUMA – 
Punțiîntreteoriișiaplicațiipractice
- PrezentareWorkshop – Expertiză psiho-legală în psihotraumă, studiu de caz, abordare 

interdisciplinară
- General Vasile MILEA – Sinucidere sau asasinat?
2018 Conferința de Psihologie Aplicată cu participare internațională TULBURĂRI DE 
PERSONALITATE– Punțiîntreteoriișiaplicațiipractice
- PrezentareWorkshop - Interpretarea/Importanțainformațiiloroferite de internet 

îndiagnosticareauneitulburări de personalitate

2019 Conferința de Psihologie Aplicată cu participare internațională ADICȚIILE – 
Punțiîntreteoriișiaplicațiipractice
- PrezentareWorkshop – Dependența de adrenalina înmediul militar, boalăprofesională

http://www.ultrapsihologie.ro/

	Informatii personale
	MIHAIELA ECATERINAAVRAMESCU

	Experienta profesionala
	Experienta profesionala
	Experienta profesionala
	Educatie si formare
	Comprehensiune
	Engleza

	Informatiisuplimentare
	Lucrăriprezentate la evenimenteştiinţificenaţionale – comunicărişisimpozioane


