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C U R R I C U L U M  V I T A E  
E U R O P E A N  

 

 

 

 

 
 

Informaţii personale 
 

Nume/Prenume  ION CAMELIA ELENA 

Adresa  Bucureşti, sector 5 

Telefon  Mobil: 0722 280 670 

E-mail  c.cameliaion@yahoo.com 

Cetaţenia  Română 

Data naşterii  01.06.1984 

Sex  Feminin 

   

   

Experienţa profesională 
Perioada 

Functia sau postul ocupat 
Principalele activitati si responsabilitati 

 
 
 

Numele si adresa angajatorului 
Tipul activitatii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Functia sau postul ocupat 
 
 
 

Principalele activitati si responsabilitati 
 
 

Numele si adresa angajatorului 
Tipul activitatii sau sectorul de activitate 

 
Perioada                     

Functia sau postul ocupat 
 
 

Principalele activitati si responsabilitati 
Numele si adresa angajatorului 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate 

 

 
Octombrie – Decembrie 2015 
Expert orientare și consiliere în proiectul ”Validarea competențelor cheie ale elevilor din 
județul Ilfov prin participarea la concursul județean ECO-EXPERT”, ID PROIECT 156971 

Organizator al activitatii de consiliere, formarea grupului tinta, dezvoltarea, 
implementarea, monitorizarea si evaluarea serviciilor de consiliere si orientare 
profesionala 
CMBRAE Bucuresti/ISJ Ilfov 
Orientare școlară și consiliere psihopedagogică, orientare în carieră 
 
Aprilie – Mai 2011 
Psiholog expert pe termen scurt, membru in echipa proiectului “Programe de 
consiliere profesionala si stagii de pregatire practica pentru elevii din regiunile 
Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia”, ID: 63004, proiect cofinantat din Fondul Social 
European, POSDRU 
Organizator al activitatii de consiliere, formarea grupului tinta, dezvoltarea, 
implementarea, monitorizarea si evaluarea serviciilor de consiliere si orientare 
profesionala 
CMBRAE Bucuresti 
Consiliere psihologica, orientare in cariera 
 
Aprilie – Mai 2011 
Psiholog expert pe termen scurt, membru in echipa proiectului “Monitorizarea 
insertiei absolventilor de invatamant profesional si tehnic pe piata muncii”, ID: 63840, 
proiect cofinantat din Fondul Social European, POSDRU 
Realizarea activitatii de consiliere privind orientarea profesionala a elevilor 
CMBRAE Bucuresti 
Consiliere psihologica, orientare in cariera 
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Perioada 01.09.2010 -  31.03.2011 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Psiholog expert pe termen lung, membru in echipa de implementare a proiectului 
"Servicii integrate pentru cresterea gradului de ocupare in randul somerilor, a 
persoanelor inactive si a celor care au parasit timpuriu scoala", ID: 76065, proiect 
cofinantat din Fondul Social European, POSDRU 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Consiliere psihologică 

Numele şi adresa angajatorului  FEG, Bucureşti  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Consiliere psihologică şi orientare în carieră 

 

Perioada 
 

 
01.02.2009 -  prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor Psiholog, Atestat de libera practica Colegiul Psihologilor. 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Consiliere psihologică, orientare şcolară şi profesională, responsabil comisie 
metodică – coordonarea profesorilor consilieri din sector 

Numele şi adresa angajatorului   CMBRAE, Bucureşti / Liceul Grup Şcolar Industrial Dimitrie Gusti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Consiliere psihologică 

   

Perioada  01.03.2008-  01.07.2008 

Funcţia sau postul ocupat  Consilier de orientare în carieră 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Recrutare personal 

Numele şi adresa angajatorului   SOFTWIN, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Resurse umane 

   

Perioada  01.10.2007 -  31.03.2008 

Funcţia sau postul ocupat  Operator Monitorizare TV 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Operator Monitorizare TV 

Numele şi adresa angajatorului   GFK Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Institut de cercetare de piaţă 

   

Perioada  18.04.2007 – 01.09.2007 

Funcţia sau postul ocupat  promoter 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Promovarea produselor 

Numele şi adresa angajatorului   BrandsOn 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Publicitate 

 

Perioada 

   

08.05.2006 - 27.11.2006 

Funcţia sau postul ocupat  Operator calculator 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Informarea cât mai corectă a potenţialilor clienţi în domeniul bancar. 

Numele şi adresa angajatorului   SOFTWIN, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Customer relationship 

   

Perioada  09.11.2004 - 11.11.2004 

Funcţia sau postul ocupat  Operator sondaj de opinie 

Principalele activiăţi şi responsabilităţi  Efectuarea unor sondaje de opinie 

Numele şi adresa angajatorului  S.C. Curs. SA, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Sondaje de opinie publică 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

Limba maternă  Română 

Limbi străine cunoscute  Comprehensiune Vorbit Scris 

  Abilităţi de 
ascultare 

Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare 

 

Limba Engleză   Avansat Avansat        Avansat Avansat Avansat 

Limba Spaniolă  Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu 

 

Competenţe şi abilităţi sociale: 

  

Sociabilitate, comunicativitate, onestitate, rezistenţă la stres, dinamism, cooperare, 
organizare, cu spirit de iniţiativă 

 
Competenţe şi cunoştinte de utilizare 

a calculatorului 

  

Pachetul Microsoft Office: Word, Excel, Power Point 

 

   

Educaţie şi formare 
 

 

Perioada  2007 - 2009 

Calificarea / diploma obtinuţă  Diplomă de MASTER în Psihologie Judiciară şi Victimologie  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  / 
furnizorului de formare 

 Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Sociologie – Psihologie 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  /  formare 

 Învăţământ postuniversitar 

 

Perioada 

 

2008 - 2012 

 

Calificarea / diploma obtinuţă  Diplomă de Licenţă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  / 
furnizorului de formare 

 Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept și Administrație Publică 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  /  formare 

 Învăţământ superior 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  /  formare 

 Învăţământ superior 

 

 

Perioada 

 

2003 – 2007 

 

Calificarea / diploma obtinuţă Diplomă de Licență  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  / 
furnizorului de formare 

Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Sociologie – Psihologie; Modulul 
Psihopedagogic 

 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  /  formare 

Învăţământ superior  

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  /  formare 

Învăţământ superior  

 

Perioada 

Calificarea / diploma obtinuţă 

  

1999 - 2003 

Diploma de Bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  / 
furnizorului de formare 

     Liceul Teoretic Ion Barbu 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  /  formare 

      Învăţământ liceal, profil socio-uman 
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Alte competenţe şi aptitudini Hobby-uri : călătoriile, sportul, literatura.  

Cursuri de formare, seminarii si 
simpozioane 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informații suplimentare 

  - Curs de formare profesionala si perfectionare “Rolul cadrelor didactice in integrarea 
sociala a copiilor cu dizabilitati”, formator Carmen Rotaru, aprilie 2011. 

- Seminar “Tinerii impotriva violentei” – prezentare in cadrul proiectului a cazurilor din 
activitatea proprie, seminar organizat la Hotel Ibis, in data de 04.11.2010. 

- Simpozion “ADHD – exista solutii”, organizat la Hotel Royal, in data de 01.10.2010. 

- Simpozion Criminalistica “Valorificarea urmelor si mijloacelor materiale de proba 
prin constatari tehnico-stiintifice si expertize criminalistice”, din data de 27.10.2010. 

- Simpozion Criminalistica “Contributia criminalistilor romani la dezvoltarea 
criminalisticii- Valorificarea urmelor şi mijloacelor de probă prin constatări tehnico-
ştinţifice şi expertize de Institutul de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General 
al Poliţiei Române şi Asociaţia Criminaliştilor din România.”, din data de 15.04.2010. 

- Simpozion Criminalistică ““Contributia criminalistilor romani la dezvoltarea 
criminalisticii- Noi tehnici şi metode care se folosesc în criminalistică”, 26 – 27 
octombrie 2011 

- Curs de formare profesionala “ADHD – exista solutii” organizat de Eli Lilly Romania 
2011 

- Curs de formare profesională School Consulting – Curs de Formator, martie-aprilie 
2012, Atestat CNFPA, formator: Flori Stoica 

- Curs formare profesională “Eu și copilul meu”, 15 credite COPSI, martie 2012, 
formator: Stefan Cristian Burtan  

- Curs Postuniversitar “Consilieri școlari mai bine pregătiți pentru elevii de gimnaziu” 
2012 – 2013 

- Simpozion Național Interdisciplinar – ”Impactul sindromului depresiv asupra 
pacientului și asupra societății”, 23-24 mai 2014, organizat de HOUSTON, 5 credite 
COPSI. 

- Seminar tehnic ”Violența asupra copiilor – între lege și realitate”, 5 iunie 2014, 
organizat de Salvați Copiii 

- Program de formare profesională continuă ”Educația parentală pozitivă – o 
abordare bazată pe nevoile de dezvoltare ale copilului”, iunie-iulie 2014, organizat 
de Salvați Copiii România – Centrul de Educație Emoționala și Comportamentală 
pentru Copii 

- Curs de formare profesională ”Integrarea copiilor cu autism în grădinițe și școli de 
masă”, organizat de Asociația Help Autism, durata – 3 ore, în data de 12 sept 2014 

- Program de formare în cadrul proiectului POSDRU ”Consiliere și orientare școlară 

prin sisteme digitale de asistență educațională” – sesiune de informare și instruire, 
octombrie 2014, organizat de CMBRAE în parteneriat cu Primăria Municipiului 
București, Primăria Sectorului 2, ISMB, AMN Assessment RO.  

- Curs de formare profesională ”Consilier pentru dezvoltare personală”, organizat de 
Asociația CCDU Phoenix, 40 ore formare, noiembrie-decembrie 2014. 

- Conferința Națională Interdisciplinară -”Stres.Anxietate.Depresie – 3 provocări care 
necesită o abordare interdisciplinară”, 8-9 mai 2015, organizat de HOUSTON, 5 
credite COPSI. 

- Workshop ”Agonie și extaz – Cum ajungem în cuplu și de ce ne despărțim de 
fapt?”, 26 mai 2015 

- Curs de formare profesională continuă ”Spusul poveștilor și dezvoltarea trăsăturilor 
de caracter la copii”, 22-23 Iunie 2015, organizat de Euroguidance, ISE, Asociația 
explorerKid, 14 ore de formare continuă, 10 ore de follow-up. 

- Curs de formare în domeniul siguranței online, organizat de salvați Copiii, 28 – 31 
martie 2016, Sinaia 

- Conferința Națională Interdisciplinară -”Stres.Anxietate.Depresie – 3 provocări care 
necesită o abordare interdisciplinară”, 13-14 mai 2016, ediția a III-a, organizat de 
HOUSTON, 5 credite COPSI. 

- Curs de formare profesională ”Cunoașterea corpului – ce și cum vorbim cu copiii 
despre sex și sexualitate”, susținul de asociația Sol Mentis în parteneriat cu 
CMBRAE și CCD București, 3 iunie, 2016, București.  

 

Permis auto categoria B 
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