Curriculum Vitae

Murariu Anda - Simona
Str. Magurei, nr. 3, Suceava , cod postal 720271
0753931816
psih.andamurariu@yahoo.com
Sexul feminin
Data naşterii 03/09/1992
Naţionalitatea Romana

LOCUL DE MUNCA
PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ
POZIŢIA
LOCUL DE MUNCĂ
DORIT
STUDIILE PENTRU
CARE SE
CANDIDEAZĂ
PROFILUL PERSONAL

Colegiul Psihologilor din Romania
Comisia de Psihologie Clinică şi Psihoterapie

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
2012- voluntar Salvați Copiii filiala Suceava, proiect ”Creștem împreună” ( copii care provin din
familii monoparentale sau copii defavorizați- Protecţia copiilor rămaşi singuri acasă)
- voluntar Salvati Copiii, proiect ”Prevenirea tinerilor în traficul de persoane”, filiala Suceava in
colaborare cu Inspectoratul Judetean de Politie Suceava
- voluntar terapie ABA Suceava, sub supervizarea terapeut Ioana Clompei
-Diplomă Psihopedagog de recuperare – Autismul - Tehnici moderne de intervenție (Psiholog
Tudor Mitasov)
2013-voluntar Centrul ”Ancaar” Iași (Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din
Romania ) – activitatea a constat în lucrul efectiv cu copilul/adultul cu autism : respectarea orarului, exerciții
pentru motricitate fină și grosieră, autonomie , puzzle, jocuri, sport, pictură, citirea poveștilor, decupat, scris.
-voluntar Asociația E-team Psychology, proiect in colaborare cu Spitalul ”Sfanta Maria” Iași
(desfășurarea orelor de voluntariat cu copiii au avut loc in spatiul de joaca a spitalului sub avizul medical al
pediatrului, in scopul desfasurarii activitatilor fizice dar si a dezvoltarii personale/cresterii stimei de sine)
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- curs lodopedie prof. Maria Comaneanu- diploma cu 24 credite acreditata de Asociatia Pheonix
- voluntariat la Colegiul Tehnic de Transporturi Iași, colaborare cu psiholog Nicoleta Pașalău (activitatea
a constat în interacțiunea cu adolescenții și discuții cu aceștia despre psihologie, manual de psihologie, ore de
dirigenție, prevenția consumului de droguri, anturaj, sex)
-voluntar helpline, Asociatia “Sf. Damian” Iași, consiliere pentru persoanele cu depresie sau aflate în
criză suicidară (perioada octombrie 2013 –2015)
-voluntariat Centrul FARA Spătărești, in colaborare cu psiholog Dascalu (Anichitei) Biatrice (intrarea în
contact cu adulți cu tulburări psihice precum schizofrenie, autism sever)
-practică Penitenciarul Iași (Regim de Maxima Siguranta) – Am efectuat un program specific de
asistență psihosocială și de prevenție a riscului suicidar cu un grup de persoane de la Regimul de Maxima
Siguranta (îndrumare psiholog clinician Bogdan Ștefan Moisuc) octombrie 2014- iunie 2015
2015- Formare în Hipnoză clinică, Relaxare și Terapie Ericksoniană (Prof. Univ. Dr. Ion Dafinoiu )
-

Formarea de baza sustinuta de Prof. Univ. Dr. Ion Dafinoiu

-

Dezvoltarea personala sustinuta de Oancea George

-Stagiu clinic la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica „O noua sansa” , Todiresti
Suceava, sub indrumarea psihologului clinician Bejinariu Ovidiu
- Terapeut ABA cu copiii din spectrul autist si sindrom Down
-Angajata la Fundatia Solidaritate si Speranta Iasi, in cadrul programului de Asistenţă Educaţională şi
educaţie remedială cu programe “Scoală după şcoală” şi educaţie de tip “A doua şansă” pentru prevenirea şi
corectarea abandonului şcolar la elevi şi diversifcarea serviciilor pentru părinţi/tutori în zone foste industrializate
şi în mediul rural (Functia ocupata : Specialist resurse umane , coordonator a unui Grup tinta de 92 persoane, 52
elevi din ciclul gimnazial, 40 parinti/tutori ai acestora)
-Insotitor copil autism in varsta de 4 ani la Grădinița cu Program Prelungit nr. 18, Podu Ros

2016 - Stagiu clinic Institutul Regional de Oncologie Iasi, sub indrumarea psihologului clinician Roxana Postolica
(intrarea in contact cu persoane cu cancer, aplicarea de teste psihologice si consiliere psihologica in situatii de criza
(octombrie 2015- iunie 2016)
-

Obtinerea atestatului de psiholog cu drept de libera practica , in specialitatea Psihologie clinica

-

Insotitor copil autism cu varsta de 6 ani la Gradinita cu Program prelungit nr. 1 Sf Prooroc Daniel
Nicolina (Educatoare Roxana Cristian)

-

Insotitor copil autism cu varsta de 3 ani jumatate la Gradinita „Mama Filomena” Iasi, Comuna Dancu
(Educatoare Fatima)

-

Absolventa a Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Master Psihologie Clinica si Psihoterapie
promotia iulie 2016

-

Colaborator la Centru Educational si de ingrijire copii Kiki Iasi (Gradinita privata Kiki) – psihologlogoped pentru copii care au tulburari de limbaj

© Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 5

Curriculum Vitae

EDUCAŢIE ŞI
FORMARE
1999-2007 Școala cu clasele I-VIII „Ion Creangă”, Suceava
2007-2011 Liceul “Dimitrie Cantemir” Suceava, specializarea Tehnician in turism
2008-2009 Școala de Arte „Ion Irimescu” Suceava”, specializarea pictură
2011-2014 Universitatea “Petre Andrei” Iași, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
2015 - Formare în Hipnoză clinică, Relaxare și Terapie Ericksoniană (Prof. Univ. Dr. Ion Dafinoiu )
2014- 2016 Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Master în Psihologie clinică și
psihoterapie
COMPETENΤE
PERSONALE
Capacitatea de a lua decizii
Perseverenţă, responsabilitate, spirit intuitiv si empatic
Rezistenţă la efort intelectual;
Limba(i) maternă(e)
Alte limbi străine cunoscute

Specificaţi limba străină

Competenţe de comunicare

Engleza
ΙNΤELEGERE

VORBIRE
SCRIERE
Participare la
Ascultare
Citire
Discurs oral
conversaţie
B1
B1
B1
Bl
B1
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2:
Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
Creativitate;
Abilitatea de negociator, spirit de echipa;
Aptitudini de comunicare interpersonală.
Capacitatea de coordonare;
Capacitatea de analiză si organizare;
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Competenţe
organizaţionale/managerial
e

Leadership (Am fost responsabilă de o echipă de 92 persoane)
Persoanele au fost incluse în cadrul proiectului POSDRU/181.2.2/D/151574
–Asistenţă Educaţională şi educaţie remedială cu programe “Scoală după şcoală” şi
educaţie de tip “A doua şansă” pentru prevenirea şi corectarea abandonului şcolar
la elevi şi diversifcarea serviciilor pentru părinţi/tutori în zone foste industrializate
şi în mediul rural. EDU-2R”
▪ 20 elevi Judetul Iași
▪ 20 elevi Comuna Lungani, Judet Iași
▪ 20 parinti/tutori Judet Iași
▪ 20 parinti/tutori din Lungani
▪ 12 persoane sat Crucea, Judet Iași

Competenţe dobândite la
locul de muncă







Spirit de echipă
Capacitate de adaptare sporită
Comunicare
Seriozitate
Capacitate de asimilare de noi informaţii si abilităţi

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE
Procesarea
informaţiei

Comunicar
e

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea
de
probleme

Experimentat

Experimentat

Experimentat

Experimentat

Experimentat

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat

Alte competenţe

▪ Monitorizarea lucrului echipei
▪ Capacitate de a lua decizii în condiţii de stres şi de a respecta termene limită

Permis de conducere

Nu posed permis de conducere
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Publicaţii
Prezentări
Proiecte
Conferinţe
Seminarii
Distincţii
Afilieri
Referinţe
Citări
Cursuri
Certificări

Scrieţi numele şi prenumele

Proiect POSDRU/181/2.2/S/151574 “Asistenţă Educaţională şi educaţie
remedială cu programe “Scoală după şcoală” şi educaţie de tip “A doua şansă”
pentru prevenirea şi corectarea abandonului şcolar la elevi şi diversifcarea
serviciilor pentru părinţi/tutori în zone foste industrializate şi în mediul rural. EDU2R”
Certificat de absolvire pentru calificarea/ocupaţia Pedagog de recuperare , eliberata
de Asociaţia Centrul Român de Intervenţie Socială şi Psihoterapeutica

ANEXE
•
Copie a certificatului de absolvire pentru calificarea/ocupaţia Pedagog de
recuperare , eliberată de Asociaţia Centrul Român de Intervenţie Socială şi
Psihoterapeutica
•
Copie protocol de colaborare cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor,
Penitenciarul Iaşi
•
Copie a diplomei de licenţă, având titlul de licenţiat în psihologie
•
Convenţie privind efectuarea practicii de studii universitare de master în
cadrul Institutului Regional de Oncologie Iaşi
•
Copie contract de studii universitare la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” Iaşi
•
Copie contract de prestări servicii psihologice – program de formare în
psihoterapie al Asociaţiei Române de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie
Ericksoniană
•
Copii adeverinţe de practică
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