Curriculum Vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume NEACŞA, Ionela-Cristina
Adresa

Rm. Vâlcea, Str. Nicolae Iorga, nr. 39, Jud. Vâlcea / Com. Verguleasa, Sat. Dumitreşti,
Str. Buteştilor, nr. 5, Jud. Olt
Telefon Mobil: +4 0721 780 347 / +4 0746 160 872
E-mail cristina_neacsa@yahoo.com / neacsa.cristina@gmail.com
Website www.cabinetpsihologie.net
Naţionalitate Română
Data naşterii 07.05.1987
Sex Feminin

Experienţa profesională
Perioada Noiembrie 2013 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Psiholog
Principalele activităţi şi responsabilităţi Testare şi evaluare psihologică în domeniul psihologiei muncii şi organizaţionale:
evaluarea psihologică/psihodiagnostică individuală (evaluarea psihoaptitudinală generală
şi specifică profesiilor, precum şi controlul psihologic periodic); evaluarea psihologică a
contextului muncii, evaluarea psihologică a grupurilor, psihodiagnoza organizaţională,
specifice domeniului sănătăţii şi securităţii în muncă;
Testare psihologică în domeniul securităţii naţionale: - cunoaşterea profilului psihologic al
candidaţilor la ocuparea unor funcţii/posturi;- raportarea profilului psihologic al candidaţilor
la cerinţele psihologice ale postului;- avizarea psihologică a candidaţilor;
Examinare psihologică pentru obţinerea / avizarea permisului de port-armă
Numele şi adresa angajatorului Cabinet Individual de Psihologie Neacşa Ionela Cristina
Tipul activităţii sau sectorul de Psihologie
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Noiembrie 2011 – Noiembrie 2012
Psiholog – voluntar
Asistarea la evaluarea, diagnosticarea şi tratarea afecţiunilor psihiatrice
Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, Bucureşti
Secţia Psihiatrie

Perioada Octombrie 2011 – Octombrie 2012
Funcţia sau postul ocupat Voluntar CRR
Principalele activităţi şi responsabilităţi Programe de dezvoltare comunitară; sprijinirea copiilor din centrele de plasament; sprijin
moral şi material vârstnicilor din căminele-spital şi centre rezidentiale pentru vârstnici
Numele şi adresa angajatorului Crucea Rosie, sector 6, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de Departamentul Social
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
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Februarie 2009 – Iunie 2009
Psiholog logoped – practicant
Educarea şi dezvoltarea activităţior gândirii şi a limbajului copilului cu dizabilităţi
Centrul logopedic Piteşti
Secţia de logopedie

Perioada 2008-2009
Funcţia sau postul ocupat Profesor psihologie – practicant
Principalele activităţi şi responsabilităţi Urmărirea şi evaluarea activităţilor psihice ale elevilor de liceu
Predarea lecţiilor de psihologie elevilor de clasa a X-a în cadrul modulului pedagogic
Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional „Alexandru Odobescu”, Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”, Piteşti
Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ preuniversitar
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

2007-2008
Psiholog – practicant
Urmărirea şi evaluarea comportamentului şi a activităţilor copiilor cu vârsta preşcolară
Gradiniţa cu program prelungit Nr. 14 Piteşti
Învăţământ preşcolar

Educaţie şi formare
Perioada 2014 – prezent
Calificare

Masterand în „Psihologie Clinică, Psihoterapie şi Consiliere Psihologică"

Disciplinele principale studiate / Investigarea şi psihodiagnosticul tulburărilor psihice şi a altor condiţii de patologie care
competenţe dobândite implică în etiopatogeneză mecanisme psihologice; Evaluarea stării de sănătate mentală;
Evaluarea cognitivă, neuropsihologică, comportamentală, subiectiv–emoţională;
Evaluarea personalităţii şi a mecanismelor de coping (de adaptare); Evaluarea contextului
familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă problemele
psihologice; Evaluarea dezvoltării psihologice; Conceperea şi implementarea de
programe de educaţie pentru sănătate (prevenţie primară şi secundară); Însuşirea
metodelor şi tehnicilor de consiliere şi terapie suportivă; Optimizarea proceselor de cuplu,
familie, grup, organizaţii şi colectivităţi; Managementul conflictului, mediere şi negociere;
Intervenţia psihologică în probleme psihologice şi în situaţii de risc.
Numele şi tipul instituţiei de învaţământ /
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
Învăţământ postuniversitar
internaţională
Perioada Septembrie 2013
Calificarea / diploma obţinută Certificat de licenţă a platformei Cognitrom Assessment System CAS ++ avizat de
Colegiul Psihologilor din România
Competenţe dobândite Utilizarea platformei de Evaluare Psihologică Computerizată - CAS++ Platformă
profesională pentru evaluarea psihologică a adulţilor şi selecţia de personal
Numele şi tipul instituţiei de Cognitrom SRL - Cluj Napoca
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada Martie 2012
Calificarea / diploma obţinută Diplomă în „Managementul serviciilor psihologice în domeniul securităţii naţionale”
Disciplinele principale studiate / Dezvoltarea capacităţii de diferenţiere conceptuală, precum şi posibilitatea
competenţe dobândite operaţionalizării conceptelor; Formarea de deprinderi privind managementul serviciilor
psihologice; Dezvoltarea de aptitudini şi abilităţi necesare exercitării actului psihologic;
Promovarea standardelor de calitate în serviciile psihologice furnizate în domeniul
securităţii naţionale
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Colegiul Psihologilor din România, Asociaţia de psihologie aplicată în domeniul securităţii
furnizorului de formare naţionale din România

Nivelul în clasificarea naţională sau Program de formare profesională continuă
internaţională
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Perioada

2010-2012

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master în „Psihologie Aplicată în Domeniul Securităţii Naţionale" , cu
lucrarea de disertaţie „Relaţia dintre caracteristicile personalităţii şi vulnerabilitatea la
stres”
Disciplinele principale studiate / Analiza muncii; Managementul serviciilor psihologice; Diagnoză şi intervenţie
competenţe dobândite organizaţională; Psihologie clinică; Statistică multivariată; Psihologie judiciară şi
penitenciară; Asistenţă şi intervenţie psihologică în domeniul securităţii naţionale;
Psihologia intelligence-ului; Psychological Profiler; Pregătirea psihologică a personalului
în domeniul securităţii naţionale; Managementul stresului
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie si Ştiinţele Educaţiei
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Învăţământ postuniversitar
internaţională
Perioada 2006-2009
Calificarea / diploma obţinută Licenţiată în Psihologie
Disciplinele principale studiate / Psihologie Clinică; Psihoterapie; Psihopatologie; Managementul Resurselor Umane;
competenţe dobândite Psihologie Organizaţională; Psihologie Militară; Psihologie Judiciară; Psihologia Muncii;
Consiliere şi Orientare Şcolară şi Profesională; Psihologie Educaţională; Psihologia
Familiei şi Cuplului; Psihologia Vârstelor; Psihologia Transporturilor; Psihologia Reclamei;
Psihologie Socială
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Absolventă a Universităţii de Stat din Pitesti, Facultatea de Ştiinte Socio-Umane,
furnizorului de formare Specializarea Psihologie
Licenţiată a Universităţii de Stat din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Sţiintele
Educaţiei
Nivelul în clasificarea naţională sau Învăţământ universitar
internaţională
Perioada

2006-2009

Calificarea / diploma obţinută Profesor, Psiholog Şcolar, Educator – Modul pedagogic – Nivel I
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, D.P.P.D, Piteşti
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Învăţământ universitar
internaţională
Atestate de liberă practică eliberate Psiholog autonom în Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale
de Colegiul Psihologilor din Psiholog autonom în Psihologia muncii şi organizaţională
România Psiholog practicant sub supervizare în Psihologie clinică
Psiholog practicant sub supervizare în Psihologia transporturilor
Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă

Română

Limbi străine
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere

Discurs orale

Exprimare
scrisa

Limba engleză

B1

Utilizator
Utilizator
B1
independent
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
Utilizator
B1
independent
independent

Limba spaniolă

B1

Utilizator
Utilizator
B1
independent
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
Utilizator
A1
independent
elementar

Limba franceză

A2

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

(*) Nivelul Cadrului european comun de referinţă pentru limbi (CECR)
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Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului Alte competenţe şi aptitudini -

Gândire proactivă; capacitate de comunicare interpersonală; deschidere în relaţiile cu
semenii, capacitate empatică; adaptabilitate; flexibilitate; răbdare; calm;
Competenţe pentru colaborare profesională / pentru cercetare
Windows, Microsoft Office (Word™, Excel™ şi PowerPoint™), SPSS
Navigare Internet
Grafică pe calculator (PhotoShop, Picasa, SnagIt)
creativitate, perseverenţă, iniţiativă, abilităţii analitice şi predictive, gândire laterală,
abilitatea de soluţionare a problemelor, capacitatea adoptării unei atitudini şi/sau
comportament adecvat într-o situaţie particulară, precum şi abilităţi de comunicare

Permis de conducere Categoria B

Informaţii suplimentare
Diplome obţinute 05 iunie 2014 Bucureşti: diplomă de participare la Simpozionul Naţional de Psihologie
Militară Aplicată „Psihomil XI” – secţiunea „Evaluarea psihologică a resursei umane din
organizaţia militară pentru activitaţile specifice transporturilor, muncii şi serviciilor” –
organizat de Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General
05 iunie 2014 Bucuresti: dilpomă de participare la workshop-ul „Psihologie aplicată în
domeniul muncii, transporturilor şi serviciilor” desfăşurat în cadrul Simpozionului
Naţional de Psihologie Militară aplicată „Psihomil XI”, organizat de Direcţia personal şi
mobilizare a Statului Major General
29 – 30 mai 2014 Drobeta - Turnu Severin: diplomă de participare la Simpozionul
„Comunicarea eficientă – criteriu esenţial pentru sănătatea omului şi a
organizaţiei”, avizată de Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne
şi Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara
29 mai 2014 Drobeta - Turnu Severin: diplomă de participare la workshop-ul „Tehnici şi
metode practice de comunicare efiecientă în organizaţiile din domeniul securităţii
naţionale”, susţinut în cadrul Simpozionului „Comunicarea eficientă – criteriu esenţial
pentru sănătatea omului şi a organizaţiei”, avizată de Centrul de Psihosociologie al
Ministerului Afacerilor Interne şi Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră
Timişoara
23 octombrie 2013 Braşov: diplomă de participare la workshop-ul „Optimizarea
performanţelor colective prin tehnici de gândire laterală” – Centrul de Psihosociologie al
Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi
Colegiul Psihologilor din România
27 – 28 iunie 2013 Drobeta – Turnu Severin: diplomă de participare la Simpozionul
„Managementul modern – între criterii de psihodiagnostic şi criterii de
performanţă” – Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne,
Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara şi Colegiul Psihologilor din
România
27 – 28 iunie 2013 Drobeta – Turnu Severin: diplomă de participare la workshop-ul
„Managementul riscurilor psihosociale în domeniul ordinii şi siguranţei publice prin
Sistemul de Avertizare Timpurie, cu privire la apariţia comportamentelor dezadaptative” –
Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul Teritorial
al Poliţiei de Frontieră Timişoara şi Colegiul Psihologilor din România
27 – 28 iunie 2013 Drobeta – Turnu Severin: diplomă de participare la workshop-ul
„Metode de răspuns la itemi în evaluarea psihologică” – Centrul de Psihosociologie al
Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră
Timişoara şi Colegiul Psihologilor din România
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17 martie 2012 Bucureşti: diplomă de participare la workshop-ul „Evaluarea psihologică
pentru permisul de port-armă”, coordonat de Dr. Ion Duvac, organizat în cadrul Facultăţii
de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti
19 februarie 2012 Bucureşti: diplomă de participare la workshop-ul „Psychodiagnostic
marks of creating and applying therapeutical plan for psychogenic diseases”, coordonat
de Prof. asoc. dr. Mihaela Gheorghiu, în cadrul Conferinţei Internaţionale de
psihoterapie experienţială şi dezvoltare personală unificatoare, organizată de
Societatea de psihoterapie experienţială română (Institutul SPER) în parteneriat cu
Universitatea din Bucureşti
19 februarie 2012 Bucureşti: diplomă de participare la workshop-ul „Mobbing –
Psychological harassment at work”, coordonat de Psih. Flori-Ana Andronache, în cadrul
Conferinţei Internaţionale de psihoterapie experienţială şi dezvoltare personală
unificatoare, organizată de Societatea de psihoterapie experienţială română
(Institutul SPER) în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti
18 februarie 2012 Bucureşti: diplomă de participare la workshop-ul „Substance abuse
and their present impact”, coordonat de Psh. Corina Pânzaru, în cadrul Conferinţei
Internaţionale de psihoterapie experienţială şi dezvoltare personală unificatoare,
organizată de Societatea de psihoterapie experienţialăromână (Institutul SPER) în
parteneriat cu Universitatea din Bucureşti

Premii 22 mai 2009 Piteşti: premiul III la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor „A fi

profesor european” – ediţia a VII organizată în cadrul DPPD Piteşti, cu tema „Profesorul
– de la competenţă profesională la model de perfecţiune umană”

Publicaţii „Relaţia dintre caracteristicile personalităţii şi vulnerabilitatea la stres” - lucrare
aparută în volumul „Managementul modern în instituţiile din domeniul Securităţii
naţionale. Aspecte psihologice teoretic-aplicative la nivel organizaţional” – 2013,
Editura Detectiv, Bucureşti.
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