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Curriculum vitae  

 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume SUSANU NEAGA 

Adresă Str. Zidari, nr.16, Brăila, cod poştal 810140, România 

E-mail neli_susanu@yahoo.com 

Naţionalitate română 

Data naşterii 27.05.1958, 

Sex feminin 

Experienţa profesională  

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

07.02. 2014 - prezent 

Director, Şc. Gim.”Nikos Kazantzakis” , str. Rubinelor, nr. 2 

ISJ Brăila, B-dul A.I.Cuza , nr. 172,   email: brailaisj@gmail.com Decizia  nr. 

1458/21.12.2016  

  

Management educaţional, Consiliere educaţională, Consiliere psihologică, 

Învăţămât. 

  

Perioada 01.09.2012 - 07.02.2014 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct la CSEI Brăila,  Şos. Rm. Sărat, nr. 80-82, Decizia 

787/30.08.2012, ISJ Braila 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Management educaţional, consiliere psihopedagogică,                                                             

logopedie, psihoterapie. 

  

Perioada 12.10.2009 - 31.08.2010 

Funcţia sau postul ocupat Membru în Comisia judeţeană pentru copiii din mediul rural capabili de  

performanţă, Decizii (evaluare). 

  

Perioada 01.09.2007 - 01.09.2012                                      

Funcţia sau postul ocupat Profesor consilier şcolar CJRAE Brăila , str. Ana Aslan , nr. 8-10, 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Consiliere psihopedagogică, educaţională, vocaţională, psihologică. 

 

mailto:brailaisj@gmail.com
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Perioada oct. 2006 – mai 2011 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat Univ. „Constantin Brâncoveanu „ Piteşti  

  

Perioada octombrie 2008 - prezent  

Funcţia sau postul ocupat Membru în Comisia judeţeană pentru protecţia copilului;  

Hotărârea nr. 164 din 27.10. 2008, a CJ Brăila 

  

Perioada 2007 -2008                                          

Funcţia sau postul ocupat Membru comisie admitere la liceu 

  

Perioada 14.02.2014- 15.03.2015 

Funcţia sau postul ocupat Adeverinţă  de participare curs  proiect POSDRU/153/1.1.S/141277,       

Asigurarea calităţii în educaţie 

  

Perioada 01.09.2005 - 31.08.2007                             

 

Funcţia sau postul ocupat Profesor  suplinitor Şcoala Specială de Fete, Şos. Buzăului  nr. 15, Brăila 

  

Perioada 30.09.2004 - 15.06.2005                                     

Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor Şcoala Speciala de băieţi , Brăila Şos.  Rm-Sărat. nr.. 80-82 

  

Perioada 01.01.1990  - la 01.09.2003 

Funcţia sau postul ocupat Evidenta contabila în domeniul privat. 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 20.01.2016 – 28.01.2016 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  „Evaluator de furnizori de programe de formare”  

Ministerul Educaţiei Naţionale . 

  

Perioada 16.11.2012 -18.11.2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire „Expert în învăţământ” MECTS,  ACCED           Constanta. 

  

Perioada 25.10.2012 -18.11.2012 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continua a personalului didactic, „ Mentalităţi europene”, MEN 

Univ. Ştefan cel Mare, Suceava. 

  

 Perioada 08.10.2012-10.11.2012                

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic  „Management 

educaţional”  MECTS , Asociaţia Didakticos Timişoara 
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Perioada 01.09.2012 - 06.02.2014           

 

 

Calificarea / diploma obţinută 

 

 

Adeverinţă membru în Consiliu de Administraţie , CSEI Brăila. 

  

Perioada 01.09.2012 - 06.02..2014    

26.03.2016 - 04.2016        

 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă, director adjunct si  coordonator comisie CEAC, CSEI Brăila 

Adeverinţă ”Management instituţional”  CCD Brăila 

  

Perioada 12.03 – 28.03.2014 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă, ”Implementarea sistemului de control managerial intern” CCD 

Brăila  

  

Perioada 02.05.2011-21.05.2011 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continua a personalului didactic „Strategii de educaţie 

nonformală”, MECTS- Univ. Al.I.Cuza Iaşi, Institutul de Educaţie 

Continuă.  

  

Perioada oct.2008 - dec.2011  

Calificarea / diploma obţinută  Doctorat în Psihologie, Universitatea Bucureşti, România, nivel  EQF 8, 

Statistici avansate în psihologie; Metodologii moderne de cercetare 

psihologică; Psihologie aplicata; Psihodiagnostic clinic, educaţional, 

organizaţional; Cercetare avansată. 

  

Perioada 25.08.2011 -31 08.2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de acordarea gradului didactic II , MECTS- Univ . Bucureşti. 

  

Perioada sep. 2009 - sept. 2010)      

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii postuniversitare de specialitate  „Managementul 

carierei în asistenţa socială”. MECTS –Univ. George Bacovia , Bacău. 

  

Perioada 2010 – 2011 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de libera practica  “ Psihopedagogie speciala” cod personal 04665  

Colegiul Psihologilor din România. 

  

Perioada 2010 – 2011 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de libera practica “Psihoterapie Sistemică de Familie si Cuplu”  cod personal 04665 

Colegiul Psihologilor din România 

  

Perioada 14.12.2008 -14.06.2009 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de participare cu credite transferabile  la programul de formare ACADEMICA 

CCD Brăila. 
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Perioada 

 

 

 

octombrie 2006 - iulie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master  „Consiliere educaţională şi intervenţie în 

orientarea şcolara şi vocaţională”  MECI , Univ. Petre Andrei , Iaşi . 

  

Perioada 16.06.2008 - 28.06.2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  „Formator „  MECT - CCD Brăila. 

  

Perioada 09.06-24.06.- 2016 

  

  

Perioada octombrie 2006 – martie 2007 

   Calificarea / diploma 

obţinută 

Certificat de absolvire   Modulul „Departamentul pentru  pregătirea 

personalului didactic „MECT – ASE Bucureşti. 

  

Perioada 17 -25 aug. 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de acordarea definitivării în învăţământ   specialitatea „Psihopedagogie specială „ 

MECT – Univ. Bucureşti. 

  

Perioada oct. 2005 - mai 2007 

Calificarea / diploma obţinută Master  „Psihoterapii Psihanalitice”  MECT - Uni v. Hyperion Bucureşti. 

  

Perioada oct. - nov. 2007     

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continua a personalului didactic „Psihopedagogie speciala”  MECT- 

Univ. Bucureşti facultatea de Psihologie si Ştiinţele Educaţiei 

  

Perioada oct. 2002 - iunie 2005    

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă  „Psihopedagogie specială si Asistenţă Socilă „ MEC – Univ. 

Bucureşti 

  

Perioada sept. 2000 - iunie 2003    

Calificarea / diploma obţinută Certificat de competenţe profesionale „Asistent medico-social” MEC – Şcoala Post liceala  

„Louis Pasteur” Braila. 

  

Perioada 30.08-26.09.2000 

Calificarea / diploma obţinută Curs de iniţiere  în utilizarea tehnicii de calcul  Fundaţia Munca si Prosperitate, Brăila 

  

Perioada 1977 - 1984 

Calificarea / diploma obţinută Liceul Gh.Munteanu Murgoci , Brăila, Diploma de Bacalaureat 
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Perioada 

 

 

 

07.09.2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat  CLS  Univ. Bucureşti –Limba engleză 

  

Perioada  29.05.2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de competenţă lingvistică, Univ. PRO-HUMANITAS Bucureşti 

  

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba engleză  

B2 

Utilizator 

independ

ent 

B2 

Utilizator 

independ

ent 

B2 

Utilizator 

experiment

at 

C1 

Utilizator 

independ

ent 

B2 

Utilizator 

independ

ent 

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

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

Aptitudini de comunicare verbala orala, dezvoltate prin  susţinerea cursurilor şi  

seminarelor de Dezvoltare comunitara; Politici sociale; Consiliere în asistenţa 

socială; Psihoterapie la Univ. Constantin Brâncoveanu Piteşti, în calitate de asist 

univ. dr. colaborator (din oct. 2006-2011). 

  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

- Organizarea si moderarea unor cursuri adresate cadrelor didactice, care lucrează cu elevii 

cu CES, CCD Brăila, consiliere psihologica de grup, psihoterapie grup si  individual, elevi 

si adulţi; 

- Organizarea de simpozioane. 

  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

sisteme de operare Windows XP, Word, Excel, Power Point, SPSS.        
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    Alte competenţe şi     

aptitudini 

 

 

- Aptitudini de cercetare, probate prin elaborare de lucrări cu caracter metodico-stiinţific 

prezentate la sesiunile de comunicări metodico-stiintifice organizate de Univ.  „ Petre 

Andrei” Iaşi, Univ. „Lucian Blaga”  Sibiu,  Univ. „Dunarea de Jos” Galaţi,  CJRAE 

Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Brăila si alte instituţii , lucrări şi referate ştiinţifice 

in cadrul programului de doctorat la Universitatea din Bucureşti. 

- Consiliere individuala si de grup pentru elevi , părinţi, profesori, persoane cu/fară 

dizabilităţi. 

- Consiliere si consultanta acordata cadrelor didactice si parintilor in probleme de 

relaţionare cu copii, si orientare profesionala. 

- Examinare/evaluare inteligenţei, a aptitudinilor, intereselor, creativităţii, 

nivelului de dezvoltare mintala şi realizarea unor profile de personalitate  şi pentru 

diagnosticul psihologic. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

 



7 

 

 

 

Informaţii suplimentare 

 

 

 

 

 

Publicaţii 

 

 

Lista de lucrări  ştiinţifice publicate ( anexez 5 lucrări publicate în volume si o carte 

de specialitate) 

1. Revista ”Interferenţa didactice brăilene” nr., 2014, coordonator şi  lucrarea: 

”Studiu comparativ  privind dimensiunea comportamentală a coping-ului, la cadrele 

didactice care lucrează cu copiii cu CES şi cadrele didactice  din şcoala de masă” 

2 Lucrare publicată în volumul Simpozonului  ”Sprijinul tău de azi mă ajută să devin 

independent mâine”,  - Educaţia inlcuzivă –Program de monitorizare şi intervenţie 

psihologică pentru integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă”, 

organizator.  

3. Lucrarea ”Maturizarea emoţională empatică la cadrele didactice care lucrează cu 

elevii cu CES” coautor, publicata în volumul simpozionului si concursului 

internaţional ”Metode tradiţionale şi  moderne  folosite în activitatea didactică” 

Feteşti, Ialomiţa 

4. Lucrarea ”Profilul psiho-afectiv la preadolescenţii cu intelect normal, deficienţă 

mintală medie,  şi deficienţă mintală severă” publicata în volumul Simpozionului 

naţional Kretikon, Iaşi 2011. 

5. Lucrarea ”Stresul post-traumatic la persoanele traficate” publicată în volumul 

Congresului internaţional – Cercetare psihologică modernă: direcţii şi perspective, 

Univ. ”Lucian Blaga” Sibiu, 2009. 

6. Volum,  curs  de specialitate ”Consilierea în asistenţa socială”  

Prezentări 

 

Prezentari, lucrari de specialitate in cadrul simpozioanelor si  conferinţelor, ataşez la anexe 

                          Proiecte 

 

Participare proiect POSDRU//162/2.2./S/14143  TUTORE, ,coala gimnaziala „ Nikos 

Kazantzakis” 2014-2015.- contract de munca. 

 Adeverinţă participare la curs de formare ”Abilitatea curriculară a cadrelor didactice 

privind programul A doua şansă şi prevenirea abandonului şcolar” 

POSDRU/162/2.2./S/14143 

Participare la programul de formare continuă ”Înregistrarea electronică a 

autoevaluării” POSDRU/85/1.1./S/66668, OMECTS nr.6568/20.12.2012 

Diploma  de participare la programul de formare ”Leader Coach”, proiect POSDRU, 

154/1.1./G.141306 ”Edu -C.A.T. –Calitate, Asistenţă, Training în educaţie” 

 

Proiect ”Munca si educaţie pentru un viitor mai bun” Fundaţia Centru Educatia 

2000+ Fundaţia Soros – Romania.  

- Protocol de cooperare intre Centru de prevenire, evaluare si consiliere antidrog – 

Braila – co-trainer ANTIDROG Braila.  

- Proiect Fondul Social European  POSDRU ”Tineri împotriva violenţei „  
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Conferinţe 

 

 

Participare la  Conferinţa APEH   cu lucrarea ”Specificul căsătoriei la tinerii de etnie 

rromă”  Univ. Danubius Galaţi, 2016-09-26 

Participare la Conferinţa APEH în calitate de coordonator al workshop-ului ”Tehnici 

terapeutice post divorţ” Univ. Danubius Galaţi, 2016. 

Participare la Conferinţă APEH , la workshopul ”Feminin si masculin în relaţia de 

cuplu” Univ. Transilvania, Braşov, 2015. 

Participare la Conferinţa naţională cu participare internaţionala,  a psihologilor şcolari, 

”Consilierea şcolară între provocări şi paradigme” Univ. Ovidius Constanţa CJRAE 

Constanţa 2014. 

Seminarii/Simpozioane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplome 

Participare  workshop la Conferinţa APEH – Colegiul Psihologilor din România, 

2016, Univ. Danubius Galaţi. 

Diploma de participare seminarul ”Mangementul carieirei în ocupaţii din asistenţa 

socială” Fondul social European , POSDRU 2007-2013 Univ.” George Bacovia ” 

Diplomă de participare  simpozionul ”Armonizarea curriculară în pregătirea 

profesională prin studii de licenţă şi mastere în asistenţa socială”, Fondul Social 

European , POSDRU 2007-2013,  ”Investeşte în oameni” Univ. ”C-tin Brâncoveanu” 

Piteşti 

Diploma de participare cu lucrare la Simpozionul naţional cu participare 

internaţională, KREATIKON, Univ. ”Petre Andrei” Iaşi, 2011. 

Diplomă de participare cu lucrare Congres de Psihologie  cu participare internaţională 

”Cercetare psihologică modernă: direcţii si perspective” univ. ”Lucian Blaga”  Sibiu, 

2009.  

Diplomă de participare cu lucrare, la Simpozionul internaţional ”Creativitate şi 

inovaţie în învăţământul special”, CCD Caransebeş, 2009.  

Diploma  premiul I  pentru material didactic  revista ”Interferenţe Didactice 

Brăilene”nr.3  CCD Brăila 

Diploma  SNAC, secţiunea ”Dans Tradiţional” coordonator, locul II ISJ Brăila, 2014.  

Diplomă concursul ”Cine ştie câştigă” CSEI Brăila,  prof. îndrumător, 2013. 

Diplomă, premiul I, Simpozinul şi Concursul Internaţional, ”Metode tradiţionale, şi 

moderne  folosite în activitatea didactică”, Feteşti, Ialomiţa, 2012. 

Diplomă  participare la cursul: ”Rolul comisie pentru protecţia copilului” , DGASPC 

Constanţa, EEA Grants, proiect finanţat de Guvernele islandei, Norvegiei, Principatul 

Liechtenstein, 2011 
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Diplomă de organizator concurs jud. Interdisciplinar ”Bucuria de a fi împreună” 

CJRAE Brăila, 2011. 

Diplomă de organizator concursul interdisciplinar pentru eleviii cu CES, 

Simpozionul naţional ”Sprijinul tău de azi mă ajută să devin independent maine”, ISJ 

Braila,2010. 

Diplomă de organizator, Simpozionul naţional ”Sprijinul tău de azi mă ajută să 

devin independent mâine”, ISJ Brăila, 2009. 

Diplomă de organizator, Simpozionul naţional ”Sprijinul tău de azi mă ajută să 

devin independent mâine”, ISJ Braila, 2008 

Certificat participare curs ”Servicii educaţionale oferite tinerilor cu cerinţe educative 

speciale şi familiilor acestora prin acţiuni organizate în şcoală şi comunitate” MECT-

ISJ Brăila Univ. ”C-tin Brâncoveanu ” Piteşti, 2007. 

Afilieri: Colegiul Psihologilor din România               

 

 

 

 

 

                Psih. Dr, Susanu Neaga 

 

 

 

 

 

 

 

 


