
Curriculum 

vitae 

 

  
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Niţă Maria 

Adresa Str. Petrochimistilor nr.16, bl. B3, sc. C, et. 7, ap. 32, Pitesti, cod postal 110157, România. 

Telefon  Mobil: (40)-0722 664 909  

E-mail mariatitiriga@yahoo.co.uk 
  

Cetăţenia Română 
  

Data naşterii 25.07.1977 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă actual  

Aria ocupaţională     

  CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA,,Sf.Filofteia „Stefanesti   
 – Profesor itinerant / de sprijin : 2009 - Prezent 

  

Experienţa profesională Invatamant gimnazial :consilier psihopedagogic; Sc. Nr. 5, Liviu Rebreanu, Pitesti - 2007- 
2008 

Consiliere scolara,educationala si psihologica. 

Invatamant gimnazial :consilier psihopedagogic; Sc. Nr.17, Pitesti – 2008 - 2009 
Consiliere scolara,educationala si psihologica. 

  

  

Educaţie şi formare     2017- Gradul II 

    2011 - Definitivare în învăţământ 

Perioada     2001-2005 
             Universitatea din Bucuresti 
             Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei,Specializarea Psihologie 
             Media examenului de licenta: 9,02             

      2006(01.03-13.06) 
               Curs de formare profesionala”Inspector resurse umane” cu durata de 360 de ore 

        1992-1996 
           Liceul “Constantin Brancoveanu”,Horezu/Valcea, Profil Socio-Uman  

Calificarea / diploma obţinută      Licentiata in psihologie/Licenta 
     



Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

         Numele şi tipul instituţiei de            
învăţământ / furnizorului de 

formare 

- Psihologia mecanismelor cognitive 
- Sociologie si statistica 
- Metode si tehnici experimentale 
- Neuropsihologie si neurocibernetica 
- Teoria instruirii si evaluarii in educatie 
- Psihologia stimularii si reglarii comportamentului 
- Psihologia personalitatii si dinamica grupurilor 
- Psihologia copilului si a adolescentului 
- Psihologia adultului si a varstnicului 
- Psihiatrie si psihopatologie 
- Psihologia muncii 
- Psihologie organizationala 
- Psihologie educationala 
- Psihologia invatarii 
- Psihologie cognitiva 
- Psihodiagnostic clinic 
- Metodica predarii psihologiei 
- Consiliere psihologica si psihopedagogica 
- Defectologie si logopedie 
- Sugestiologie,hipnoza si terapii ericksoniene 

 
2001 – 2005 
             Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si stiintele Educatiei-4 ani, invatamant zi 
2006 (01.03– 13.06)  
             Centru de pregatire si formare profesionala „A.T.P.C.C.R , Arges-3 luni 
1992-1996 
             Liceul “Constantin Brancoveanu”, Horezu/Valcea, Profil  Sociouman-invatamant zi 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

2001-2005       Universitar : Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, forma de invatamant - zi 
1992-1996        Mediu : Liceu profil socio-uman, forma de invatamant - zi 

  

Aptitudini şi 
competenţe personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limba(i) străină(e) 
cunoscute 

Engleză 
  Franceză 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

Limba engleza   satisfacator  satisfacator  satisfacator  satisfacator  satisfacator 

Limba franceza   satisfacator  satisfacator  satisfacator  satisfacator  satisfacator 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

  

Competente şi abilităţi 
sociale 

Abilitati de comunicare si relationare, capacitate de lucru marita atat in mod individual cat si in echipa. 
Spirit de lucru in echipă,buna intelegere a opiniilor si propunerilor preopinentilor, personalitate stabila si 
puternica, automotivatie si responsabilitate. Sociabila, comunicativa, integrare rapida in colectiv nou. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Bun organizator, spirit de initiativa si actiune practica, capacitate autoorganizatorică, privind termenele 
intermediare şi finale, standardele cantitative şi calitative. Eficienta, gandire pozitiva, originala, competenta, 
seriozitate, responsabilitate, curaj si oportunitate in luarea deciziilor,  caracter conducator democratic. 
Capacitate de munca ridicata, energie, abilitate de a lucra sub presiune. 

  

  



 
 
 
           
           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Office- Microsoft office, Excel, Word, Powerpoint 

Internet : Internet Explorer 

 
  

  

  

Permis de conducere Permis conducere, categoria B obtinut in anul 2008 
  

  


