Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume NICA MONICA
Adresă(e) Ploiesti, Prahova
Telefon(oane) 0344114604

Mobil 0728 027 024 sau 0723 21 29 28

Fax(uri) 0344114604
E-mail(uri) Cabinet_psi@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi) română
Data naşterii 22.12.1967
Sex Feminin
Experienţa profesională
Perioada 2010 – 2013
Functia sau postul ocupat Psiholog, expert pe termen lung
Activitati si responsabilitati principale Identifică persoanele aparţinând grupului ţintă; verifică eligibilitatea persoanelor identificate; asigură consilierea de
asistenţă, formare sau promovare pe piaţa muncii pentru beneficiari; identifică înclinaţii, experienţa si nevoi de
formare, pentru dezvoltarea şi diversificarea competenţelor , foloseste instrumentul JVIS, achizitionat prin proiect,
in evaluarea psihovocationala a beneficiarilor; pregateste si sustine actiuni gen consiliere de grup Job-Club.
CCI PH, Proiect Regions for Jobs
Numele si adresa angajatorului Proiect POSDRU
Tipul activitatii si sectorul de activitate
Perioada Decembrie 2009 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Psiholog
Evaluare psihologica, avizare (psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor; psihologie clinica), consultaţii
Activităţi şi responsabilităţi principale (psihologie clinica), consiliere in demersuri premergătoare angajării; psihoterapie sistemica de familie
Numele şi adresa angajatorului Nica Monica - Cabinet Individual de Psihologie
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Psihologie
Perioada Martie 2008 – Decembrie 2009
Funcţia sau postul ocupat Psiholog
Activităţi şi responsabilităţi principale Evaluare psihologica, avizare (psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor; psihologie clinica), consultaţii
(psihologie clinica), consiliere, intervenţii psihoterapeutice scurte (psihoterapie sistemica de familie)
Numele şi adresa angajatorului Ariani Consulting Ploieşti – cabinet de psihologie, Ploiesti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Psihologie
Perioada Mai 2007 – Februarie 2008
Funcţia sau postul ocupat Psiholog
Activităţi şi responsabilităţi principale Evaluare psihologică; Diagnoza organizaţională; Dezvoltare personală; Analiza muncii
Numele şi adresa angajatorului SC DRILCO SRL, Ploiesti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Psihologie
Perioada Martie – Iulie 2006; Septembrie 2006 – Martie 2007
Funcţia sau postul ocupat Psihopedagog
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati educationale in special informale vizand dezvoltarea personala a copiilor, optimizarea (folosind metode de
inspiratie art-terapeutica, experientiala, cognitiv-comportamentala)
Numele şi adresa angajatorului Fundatia C.R.Y. (Ajutor şi Grijă pentru Tineri) Bucuresti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitati educationale informale cu copii
Perioada 1990 - 2005
Funcţia sau postul ocupat Bibliotecar
Activităţi şi responsabilităţi principale Biblioteconomie, catalogare si conservare a colectiilor, imprumut
Numele şi adresa angajatorului PETROM OMV Biblioteca Sindicala
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Biblioteconomie si conservare de carte
Perioada 1988 - 1989
Funcţia sau postul ocupat Profesor
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Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati educationale de tip formal
Numele şi adresa angajatorului Scoala cu clasele I-VIII Manesti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant / educatie
Educaţie şi formare
Perioada 01 – 04.2013
Calificarea / diploma obţinută Expert PAX - "Metode online de preventie si psihoterapie a anxietatii"
Numele furnizorului de formare ACPOR, acreditat CPR
Perioada01 -09. 2012
Calificarea / diploma obţinută Interventii terapeutice in recuperarea persoanelor cu tulburare de spectru autist. Fundamente (aplicatii terapeutice
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /practice) atestat APCCR si Romanian Angel Appeal; acreditat CPR
furnizorului de formare Colegiul Psihologilor din Romania, Asociatia de Psihoterapii Cognitiv Comportamentale din Romania si Fundatia
Romanian Angel Appeal
Perioada2010
Calificarea / diploma obţinută Formator / Curs formator acreditat CNFPA; Certificat formator
Numele furnizorului de formare CCI - PH
Perioada05 – 11. 2009
Calificarea / diploma obţinută Pedagog de recuperare; Curs „Metode de diagnostic si interventie in cazul persoanelor afectate de autism si
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /sindrom Down” atestat de MECI si MMFPS
furnizorului de formareCentrul Roman de interventie sociala si psihoterapeutica
Perioada 2007 - 2008
Calificarea / diploma obţinută Diploma de absolvire a Cursului Postuniversitar de Psihologia muncii si organizationala, a transporturilor si
serviciilor
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea din Bucuresti – Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei ; Curs postuniversitar
Perioada 2005 - 2008
Calificarea / diploma obţinută Diploma de absolvire a formarii in psihoterapia de familie sistemica + orele de supervizare specifice
Formare in psihoterapia sistemica de familie ( psihoterapeut de familie practicant autonom)
Perioada 2005
Calificarea / diploma obţinută Diploma eliberata dupa parcurgerea programului „Imbunatatirea abilitatilor emotionale si sociale la copii si
adolescenti” (Centrul Expert, Univ. Babes Bolyai Cluj), Curs de specializare
Numele furnizorului de formare Universitatea Babes Bolyai prin Centrul Expert
Calificarea / diploma obţinută Card certificand 100 de ore de analiza si dezvoltare personala in cadrul SPER
Numele furnizorului de formare SPER
Perioada 2001 - 2005
Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenta; psiholog - sociolog
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea Spiru Haret (Facultatea de psihologie-sociologie + modulul psiho-pedagogic) Bucuresti
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 5
internaţională
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)
Franceza
Engleza

Vorbire

Ascultare

Citire

Scriere

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Abilităţi de comunicare si relationare, adaptabilitate, lucru în echipă; rezistenţa la efort, flexibilitate în relaţiile
Competenţe şi abilităţi sociale interumane şi sociale, spirit de iniţiativă, responsabilitate, amabilitate, concilianta, organizata, sarguincioasa,
constiincioasa, tenace, receptiva, rationala, perseverenta.
Competenţe şi aptitudini organizatorice Organizare seminarii, simpozioane.
Munca voluntara 2013 - Asociatia Humanitaria (vicepresedinte si membru fondator) - asociatie ce organizeaza activitati psihosociale,
la nivel regional, in sprijinul copiilor si tinerilor cu dizabilitati si familiilor acestora
2012 - 2013 - Asociatia Trup cu Suflet - asociatie ce organizeaza activitati psihosociale, la nivel regional, in sprijinul
persoanelor cu dizabilitati
Competenţe şi aptitudini tehnice Tâmplărie, zidărie, frescă
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Competenţe şi aptitudini de utilizare a Soft: Microsoft Office, SPSS, Internet explorer
calculatorului Operare: Windows 98/XP
Competente si aptitudini artistice Pictura
Absolventa a cursurilor Scolii Populare de Arta, clasa prof. Ovidiu Pastina;
Şantierul de pictura bisericeasca al pictoriţei Ecaterina Ardeleanu
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