
  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

InformaŃii personale  

Nume / Prenume ENACHE NATALIA LOREDANA 
Adresa(e) Str. A.I.Cuza, Nr. 12, Bl.A2, Ap.44, Loc. Câmpina, jud. Prahova, Cod. 105600, 

România 

Telefon(-oane) Fix: 
0244375251 

Mobil: 
0730409441/ 

 

 

E-mail(uri) nataliapasca@yahoo.com 
  

Nationalitate(-tati) Română 
  

Data naşterii 25.09.1972 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaŃional 

Psihologie, educaŃie, resurse umane, consiliere si orientare profesionala. 

  

ExperienŃa profesională  
  

Perioada 1. 15.11.1999 – în prezent Expert evaluare psihologică. 
2. 01.10.1998 – în prezent  profesor specialitate, consilier pentru orientare vocationala si 

coordonator proiecte naŃionale şi internaŃionale la Şcoala Postliceală „ Louis Pasteur” mun. 
Câmpina. 

 

FuncŃia sau postul ocupat 1. Psiholog. 
2. Profesor şi coordonator proiecte. 
3. Consilier orientare vocationala 
 

Principalele activităŃi şi responsabilităŃi Activitatea de bază:  
- participare efectivă şi calificată la activităŃi ce vizează profesia de psiholog cu drept de liberă 

practică; 
- creearea, menŃinerea şi perfecŃionarea cadrului organizatoric şi adecvat cerinŃelor generale şi 

specifice selecŃiei de personal; 
- evaluarea şi analizarea potenŃialullui aptitudinal general si specific pe diferite domenii de munca 

precum şi a structurii de personalitate a subiecŃilor; 
- participare la activitatea de cercetare ştiinŃifică în şcoală şi în societate, pentru identificarea 

necesităŃilor de perfecŃionare a metodelor şi tehnicilor utilizate în selecŃia de personal,  precum si 
plasare forta de munca in tara si strainatate dar si efectuarea de analize şi studii pe teme 
propuse de structurile expert, sau impuse de îndeplinirea unor sarcini curente. 

Activitatea secundară: 
- Predare materii de specialitate psihologie, sociologie, psihologie medicală, pedagogie în 

învăŃământul preuniversitar; 
- Coordonarea de proiecte neguvernamentale desfăşurare în Ńară şi străinătate; 
- Coordonare şi interpretare sondaje de opinie. 
 

Numele şi adresa angajatorului 1. Centrul Zonal de SelecŃie şi Orientare Breaza, str. Republicii, nr. 75, Loc. Breaza, Jud. Prahova; 
2. Şcoala Postliceală Louis Pasteur, str. N. Bălcescu, nr.5, loc. Câmpina, Jud. Prahova. 
 
 

A ceastă imagine nu se poate afișa.



Tipul activităŃii sau sectorul de activitate 1. Resurse umane – selecŃie şi evaluare psihologică de personal  
2. EducaŃional – învăŃământ postliceal, social, sănătate 
 
 
 

  

EducaŃie şi formare  
  

Perioada 1. 2005-2007 Masterat în Psihoterapie Cognitiv Comportamentală 
2. 1993-1998 Faculatea de Psihologie Sociologie  Pedagogie 
3. 1987- 1991 Liceul Economic 

Calificarea / diploma obŃinută 1. Diplomă de Masterat 
2. Diplomă de LicenŃă 
3. Diplomă de Bacalaureat 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

1. Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti, Facultatea de Psihologie; 
2. Universitatea Hyperion, Facultatea de Psihologie –Sociologie – Pedagogie, LicenŃa Universitatea 

A.I.Cuza Iaşi; 
3. Liceul Economic şi de CooperaŃie Oradea. 
 

Nivelul in clasificarea naŃionala sau 
internaŃionala  

Superior, Postuniversitar 

  

Aptitudini şi competenŃe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e)  

Autoevaluare  ÎnŃelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaŃie 
Discurs orale Exprimare scrisă 

Limba   Engleză   Mediu  Satisfăcător  Satisfăcător  Satisfăcător 

Limba   Franceză  Bine  Mediu  Bine  Foarte Bine 

 
 

Competente şi abilităŃi sociale Activitatea profesională specifică pentru munca în echipă şi mai ales cu alte persoane, comunicarea 
fiind instrumentul de bază pentru exercitarea corespunzătoare a profesiei; 
Capacitate empatică, seriozitate, responsabilitate în munca de zi cu zi, dar şi în orice relaŃii. 
Atitudine pozitivă, spirit optimist, deschidere permanentă spre cunoaştere, documentare şi informare. 
 

  

CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de lucru în echipă, atenŃie distributivă, comunicare 
eficientă, autoritate profesională şi morală. 
Capacitate de înŃelegere a problemelor de ordin personal şi social ale celorlalŃi, empatie, flexibilitate şi 
persuasiune. 
Spirit organizatoric bun, capacitate de lucru în condiŃii de stres, evaluare corectă şi respectarea 
termenelor limită, capacitate analitică, uşurinŃă în învăŃare şi adaptare la situaŃii şi medii noi. 
IniŃiativă şi o mare capacitate de a finaliza proiectele iniŃiate 
 

  

  

CompetenŃe şi cunoştinŃe de 
utilizare a calculatorului 

Operare PC 
Specialist în informatică aplicată – abilitate certificată de Ministerul Apărării NaŃionale 
Curs ECDL – abilitate certificata de MediaSoft , Campina 
CunoştinŃe temeinice de WORD; EXCEL; ACCES; INTERNET 

  

  



Alte competenŃe şi aptitudini Atestat de liberă practică în profesia de Psiholog Specialist Autonom – competenŃă acordată de 
Colegiul Psihologilor din România 20.06.2006. 
Diplome care atestă formări şi credite profesionale recunoscute de Colegiul Psihologilor din România 
2006,2007,2008,2009. 
Diplome acordate de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării pe domeniul educaŃional – învăŃământ 
preuniversitar pentru programul de formare permanentă 2007, 2008. 
Certificat de competenta – Formator, eliberat de CNFPA. 
Certificat de competenta – Evaluator de competente, eliberat de CNFPA. 
Diplome eliberate de diverse fundaŃii şi asociaŃii neguvernamentale din România şi FranŃa. 
Publicare articole de specialitate la rubrica permanentă din ziarul Oglinda Câmpinei. 
 
 

  

Permis(e) de conducere Categoria B din 20.12.2000 
  

InformaŃii suplimentare Dr. Iulian Margatit – Şeful Centrului Zonal de SelecŃie şi Orientare, Breaza – 0244343737 
Pana Magdalena – Director Şcoala Postliceală Louis Pasteur, Câmpina – 0244374942 
Murariu Elena – Preşedinte AsociaŃia Mutuală Amus France ROUMANIE, Câmpina - 0766284912 

  

 


