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Curriculum Vitae

Informaţii personale

Nume / Prenume COMĂNEANU Maria Marinela

Adresă Str. Leopardului, nr. 21, sector 5, Bucureşti, Cod poştal 052623

Telefon - Mobil: 0734 21 88 55

E-mail comaneanu_maria@yahoo.com

Data şi locul naşterii 02.04.1973, Giurgiu

Stare civilă Căsătorită ( un copil )

Locul de muncă vizat / Domeniul
ocupaţional

Psiholog, Psihoterapeut, Consilier pentru Dezvoltare Personală, Formator, Supervizor Profesional

Experienţa profesională Psiholog autonom ( cu atestat de liberă practică psihologică pe treptele de specializare Specialist și
Principal, în domeniile: psihologie clinică, psihologia muncii, psihologia apărării şi securităţii
naţionale, psihoterapie, consiliere, psihologia transporturilor, psihologie educationala, consiliere
scolara şi vocatională) şi titularul unor Baterii de teste /Platforme de instrumente de testare
psihologică/ Metodologii de teste acreditate de Colegiul Psihologilor din România adresată tuturor
tipurilor de evaluare din domeniile psihologiei.

Perioada 2008-prezent

Funcţia sau postul ocupat Psiholog Principal coordonator,Psihoterapeut Specialist, Logoped, Consilier pentru Dezvoltare
Personală, Formator

Numele şi adresa angajatorului Cabinet Individual de psihologie <ePsiho>, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Servicii psihologice (selecţie şi examinare, evaluare clinică şi psihodiagnoză, psihologie clinică,
psihoedagogie specială, psihologia muncii și organizațională, psihologia apărării și securității
naționale, consiliere şi psihoterapie, logopedie, dezvoltare personală, ateliere șistagii de practică),
supervizare profesională în domeniile: psihologie clinică, psihoedagogie specială, psihologia muncii
și organizațională, psihologia apărării și securității naționale.

Licențiată în utilizarea mai multor teste și platforme de teste psihologice în vederea evaluarii
psihologice pentru toate domeniile psihologiei, autorizate de Colegiul Psihologilor din România.

Perioada 2012-prezent
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Funcţia sau postul ocupat Psiholog principal coordonator, Președinte Asociația Centrul de Comunicare și Dezvoltare
Umană-Phoenix (CCDU-Phoenix)

Numele şi adresa angajatorului Asociația Centrul de Comunicare și Dezvoltare Umană-Phoenix (CCDU-Phoenix), București,
Giurgiu

Susținere cursuri de formare profesională continuă auorizate de Colegiul Psihologilor din
România pentru psihologi, psihopedagogi speciali, psihologi școlari, consilieri psihologici,
consilieri școlari, logopezi, psihoterapeuți, studenți/masteranzi ai facultăților de psiholoie,
psihopedagogie specială; susținere programe de formare profesională coninuă autorizate de
Ministerul Educației pentru specialiștii cadre didactice din învăţământul preuniversitar cu
specializarea: psihologie, psihopedagogie specială, psihologie-sociologie, pedagogie, ştiinţele
educaţiei sau ştiinţe socio-umane, consilieri şcolari dar și alte cadre didactice; susținere cursuri
de perfecționare/specializare profesională autorizate de Autoritatea Națională a Calificărilor
Profesionale pentru Adulți: consilier pentru dezvoltare personală, formator/trainer; susținere de
stagii de practică pentru studenții/masteranzii facultăților de psihologie, psihopedagogie specială,
psihologie-sociologie, pedagogie, ştiinţele educaţiei sau ştiinţe socio-umane; susținere de
programe de dezvoltare personală; susținerea supervizării profesionale în domeniilepsihologie
clinică, psihoedagogie specială, psihologia muncii și organizațională, psihologia apărării și
securității naționale; coordonarea profesională a colaboratorilor din cadrul asociației;
coordonarea întregii activități a asociației.

Perioada 2017-prezent

Funcţia sau postul ocupat Psiholog principal psihoterapie, psihologie clinică, psihologia muncii, psihologia transporturilor,
consiliere, școlară şi vocatională, psihopedagogie specială, consilier pentru dezvoltare personală,
formator, supervizor profesional

Numele şi adresa angajatorului Clinica Medicare, București

Perioada 2014- 2016

Funcţia sau postul ocupat Psiholog principal psihologie clinică, psihologia muncii

Numele şi adresa angajatorului Clinica Focus, București

Perioada 2016-prezent

Funcţia sau postul ocupat Psiholog principal psihoterapie,psihologie clinică, psihologia muncii, consiliere scolara şi vocatională,
psihopedagogie specială

Numele şi adresa angajatorului Clinica Sfântul Spiridon cel Vechi, București

Perioada 2009-2016

Funcţia sau postul ocupat Psiholog specialist psihologia apărării şi securităţii naţionale, psihoterapie,psihologie clinică,
psihologia muncii, psihologia transporturilor, psihologie educationala, consiliere scolara şi
vocatională

Numele şi adresa angajatorului Clinica Anima, București
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Perioada 2014-2015

Funcţia sau postul ocupat Psiholog specialist în psiho-oncologie, psihoterapie, consiliere psihologică

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Radioterapie Amethyst, București

Perioada 2009-2011

Funcţia sau postul ocupat Logoped, Psihopedagog specialist, Psihodiagnostician

Numele şi adresa angajatorului Instituţie de învăţământ special, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Psihologie; Logopedie (psihodiagnoza şi terapia tulburărilor de limbaj)

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

2009-2010

Psiholog; Psihopedagog special; Logoped

Şcoala Specială nr.9 - Bucureşti

Psihologie, Logopedie,Psihodiagnoză

Perioada 2007-prezent

Funcţia sau postul ocupat Psiholog specialist psihologia muncii și organizațională, Formator - colaborator

Numele şi adresa angajatorului C.S.V. Compact, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Psihologie, Educaţie/Training, Resurse umane

Perioada 2000-2008 1

Funcţia sau postul ocupat Psiholog specialist , Consilier gr.I expert / Şef al compartimentului psihologic

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Apărării –U.M., Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Selecţie şi examinare, cunoaştere şi asistenţă psihologică, Resurse umane, Educatie/Training,
Sănătate

Perioada 2007-2008

Funcţia sau postul ocupat Psiholog (cu atestat de liberă practică psihologică în domeniile: psihologia muncii, psihologia apărării
şi securităţii naţionale, psihoterapie), Logoped

Numele şi adresa angajatorului Centrul Medical Romar, Bucureşti
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Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Servicii psihologice (selecţie şi examinare, evaluare clinică şi psihodiagnoză, consiliere şi
psihoterapie)

Perioada 1997-2001

Funcţia sau postul ocupat Psiholog; Psihopedagog special ( gr.pedagogic: definitivat ); Logoped

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Specială nr.3 şi Şcoala Specială nr.9 - Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Psihologie, Logopedie,Psihodiagnoză

Perioada 1995-1996

Funcţia sau postul ocupat Logoped / Psiholog voluntar

Numele şi adresa angajatorului Leagănul de copii nr.1 „Sfânta Ecaterina”- Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Logopedie; Psihologie, Educaţie/Training

Educaţie şi formare

Perioada 1991-prezent

Tipul de formare Participare la Conferințe, Simpozioane,Workshop-uri, Cursuri de specialitate și/sau de interes

Publicare de articole, lucrări, organizare de simpozioane, cursuri de formare profesională, programe
de dezvoltare personală, training-uri ș.a.

Perioada

Tipul de formare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

2018

Practicant în formare-metoda israeliană Yaron și Efrat a tehnicii experiențiale cardurile
psihologice imagini

Points of You® Coaching Romania

Perioada 2018

Tipul de formare Formator și Practicant OH Cards

OH Basic și OH Supervision

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

OH Cards Institute Moritz Egetmeyer
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Perioada 2017

Tipul de formare Terapie prin Regresie

Terapia prin Regresie in Vieti Anterioare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Asociatia de Terapie prin Regresie in Vieti Anterioare

Perioada 2017

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Asociatia Referentialului Arhetipurilor Personale

Tipul de formare Mitoterapie, Terapia cu Mituri ,Terapia cu Simboluri,Mitograma

Perioada 2017

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Maharshi University of Spirituality India

Tipul de formare Psihologia spirituală

Perioada 2017

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

The Feuerstein Institute

Tipul de formare ”Feuerstein Instrumental Enrichment Mediator - Level I ” Certificare

Instrumentele Feuerstein înTulburările de învățare

Perioada 2016

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Spirit of the Inca Limited, Glastonbury, England

Tipul de formare Training Munay-Ky cu Don Pasqual șaman Q´ero din Peru

Călătoriile șamanice, visarea conștientă, lucrul cu simbolurilor şamanice

Practici si metode de auto-vindecare șamanice de pregătire a câmpului energetic

Perioada 2014-2016

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Spirit of the Inca Limited, Glastonbury, England

Școala de Medicină Energetică Șamanică, București
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Tipul de formare Roata Medicinei Energetice Șamanice și Căile de Vindecare

Tehnici de vindecare și transformare interioară, folosite și transmise oral din generație în generație
de către vindecătorii Q´ero din Peru,Tehnici de eliberare de traumele trecutului

Tehnici de lucru cu conceptul de Umbră, triunghiul dramei

Tehnici de lucru în vederea descoperirii credințelor preluate pe linia genealogică

Tehnici de lucru cu conceptul de moarte și renaștere, pentru perioadele de tranziție care înseamnă
trecerea de la copilărie la adolescență, maturitatea, maternitatea, divorțuri, ieșirea la pensie și alte
schimbări majore

Perioada 2016

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Institutul Integral Transpersonal ITI-Şcoala de formare în Psihoterapia Transpersonală” Italia, Milano

Tipul de formare Consiliere transpersonală

Consilierea transpersonală prin metodologia biotransenergeticii

Perioada 2014-2017

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

"Asociatia de Dezvoltare Transpersonală"
și " Institute of Transpersonal Development and Psychotherapy ", Republica Moldova

Tipul de formare Respirație Holotropică și Psihoterapie Transpersonală

Perioada 2014

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

School of Remembering Drunvalo Melchizedek

Tipul de formare Trezirea Inimii Iluminate Drunvalo Melchizedek

“Şcoala Reamintirii” – Drunvalo Melchizedek

Explicarea Procesului de Creaţie; Iubire versus frică; Meditaţia “Respiraţiei Unimii”, Meditaţiile
Inimii, “Dansul Binecuvântat” şi alte meditaţii şi exerciţii specifice

Activarea noii MerKaBa inimii – care rămâne permanentă; Procesul de Creaţie din Micul Spaţiu al
Inimii; Programarea corpului de Lumină MerKaBa şi crearea unui MerKaBa exterior

Perioada 2012-2013

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Diana Georgescu Independent Teacher
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Tipul de formare Curs Reiki-Usui Shiki Ryoho gradul I și gradul II

Metode de accesare a energiei universale (energie denumită şi qi, ki sau prana)

Metode de dezvoltare a personalităţii bazate pe iniţierea spirituală, tehnici energetice care ajută la
restabilirea echilibrului fizic, emoţional şi spiritual

Perioada 2012

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Munay Land, București

Tipul de formare Training Munay-Ky

Teoriile Dr. Alberto Vilalldo antropolog, psihoterapeut

Călătoriile șamanice, visarea conștientă, lucrul cu simbolurilor şamanice și cele 9 ritualuri de initiere
șamanică

Perioada 2008-prezent

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Enlightenment Qi Gong

Tipul de formare Qi Gong - Wuji Gong

Tehnici de respiraţie şi diferite forme de mișcare, de concetrare

Perioada 2009

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Asociaţia Internaţională pentru Intervenţie Terapeutică în Autism

Tipul de formare Curs de specializare psihoterapeutică în Logopedie

Perioada 2007

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Asociaţia Română Infoed XXI, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Muncii, C.N.F.P.A.

Tipul de formare Curs formare Formator – autorizat C.N.F.P.A.

Diploma obţinută Diplomă de Absolvire pentru ocupaţia de Formator- autorizat C.N.F.P.A.

Perioada 2006- 2012

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Societatea de Psihodramă „J.L.Moreno” Cluj-Napoca
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Tipul de formare Formare ca Psihoterapeut-Psihodramă

Diploma obţinută Diplomă de Absolvire – Asistent de psihodrama psihoterapeut

Perioada

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Tipul de formare

Diploma obţinută

2012-2014

Patronatul Medicinei Integrative (P.M.I.), Bucuresti, Institutul Oncologic Semper Onlus – Institutul
Oncologic pentru Susținerea Integrată și Cercetarea Multidisciplinară (Fano, Italia) şi Assform –
Asociația pentru Formare Superioară, Continuă și la Distanță (Rimini, Italia)

Formare ca Psiho-oncolog

Diplomă de Absolvire specializare în Psiho-oncologie

Perioada 2003-2007

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană, Iaşi

Tipul de formare Formare ca Psihoterapeut-Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană

Diploma obţinută Diplomă de Absolvire – Psihoterapeut specialist Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană

Perioada 2002-2003

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Ministerul Sănătăţii din România şi Asociaţia Franceză a Medicilor din România , Bucuresti

Tipul de formare Formare ca Psiho-oncolog

Diploma obţinută Diplomă de Absolvire specializare în Psiho-oncologie

Perioada 2002

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Societatea de Psihoterapie Eperienţială Româna - Centrul S.P.E.R.

Tipul de formare Psihoterapie experienţială

Diploma obţinută Diplomă de Absolvire

Perioada 2001-2003

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmaciştilor, altui Personal cu Studii
Superioare şi Asistenţilor Medicali

Tipul de formare Consilier psihoterapeutic
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Diploma obţinută Diplomă de Absolvire - Consilier psihoterapeutic

Perioada 1999

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Facultatea de Psihologie şi Pedagogie, Universitatea Goteborg, Suedia

Tipul de formare Specializare - Psihoterapia copilului cu cerinţe speciale , educaţie integrată

Diploma obţinută Diplomă de Absolvire

Perioada 1998-1999

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Facultatea de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie Universitatea Bucureşti

Facultatea de Psihologie și Pedagogie, Universitatea din Gothenburg, Suedia.

Tipul de formare Master, Specializarea „Educaţie Integrată"

Diploma obţinută Diplomă de Absolvire

Perioada 1991-1995

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ Facultatea de Psihologie – Sociologie; Universitatea Bucureşti

Tipul de formare Facultatea de Psihologie-Sociologie 4 ani/forma de învățământ- ZI

Diploma obţinută Diplomă de Absolvire

Certificări

Perioada Februarie 2016

Atestat Atestat de liberă practică - psiholog principal și Supervizor profesional în specialitatea

„Psihologie Clinică”- Colegiul Psihologilor din România

Perioada

Atestat

Februarie 2014

Atestat de liberă practică - psiholog autonom în specialitatea "Psihologia transporturilor”-
Colegiul Psihologilor din România

Perioada

Atestat

Martie 2014

Psihologul Anului în Specialitatea Psihopedagogie Specială - Premiul ”Constantin Pufan”-
Colegiul Psihologilor din România
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Perioada

Atestat

Octombrie 2014

Atestat de liberă practică - psiholog principal în specialitatea " Psihologie Educaţională,
Consiliere Şcolară şi Vocaţională” specializarea „Psihopedagogie Specială”- Colegiul
Psihologilor din România

Perioada Mai - 2012

Atestat Atestat de liberă practică - psiholog practicant cu supervizare în specialitatea "Psihoterapie
Psihodramă "- Colegiul Psihologilor din România

Perioada Octombrie 2009

Atestat Atestat de liberă practică- Supervizor profesional - în specialitatea "Psihologia Muncii şi

organizaţională”- Colegiul Psihologilor din România

Perioada Octombrie 2009

Atestat Atestat de liberă practică- Supervizor profesional - în specialitatea "Psihologie Aplicată în

Domeniul Securităţii Naţionale"-Colegiul Psihologilor din România

Perioada Septembrie 2009

Atestat Atestat de liberă practică - psiholog specialist autonom și Supervizor profesional în specialitatea
" Psihologie Educaţională, Consiliere Şcolară şi Vocaţională” specializarea „Psihopedagogie
Specială”- Colegiul Psihologilor din România

Perioada Septembrie 2008

Atestat Atestat de liberă practică - psiholog specialist autonom în specialitatea "Psihoterapie Hipnoză
clinică și Terapie Ericksoniană "- Colegiul Psihologilor din România

Perioda Februarie 2008

Atestat Atestat de liberă practică - psiholog specialist autonom în specialitatea "Psihologia Muncii şi
organizaţională” - Colegiul Psihologilor din România

Perioada Mai 2006
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Atestat Atestat de liberă practică - psiholog specialist autonom în specialitatea "Psihologie Aplicată în
Domeniul Securităţii Naţionale" - Colegiul Psihologilor din România

Perioada 1996

Atestat Operare P.C. – Centrul New Sistem

Perioada 2001-2002

Atestat Curs intensiv de Limba Engleză - Centrul de Perfecţionare Profesională Ministerul Apărării

Peste 30 de lucrări publicate în reviste indexate în baze de date naționale și internaționale:

Lucrări, publicaţii, comunicări

1. - „ Ce? Cum? Cât? Comunicarea diagnosticului şi prognosticului medical”- în
„Psihologia militară între deziderat şi realitate”, secţiunea „Psihopatologie – Consiliere
psihologică şi psihoterapie”, Ed. C.T.E.A., Bucureşti 2008;

2. - „ Aspecte psiho-sociale privind violenţa domestică” - în „ Psihologie aplicată în structurile
de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională”, secţiunea „ Psihologie clinică şi
psihoterapie”, Ed. M.I.R.A., Bucureşti 2008;

3. - „Studiu privind comportamentul militarilor care deservesc mijloacele de comunicaţii în
condiţii de lucru în ture, pe timpul exerciţiilor şi aplicaţiilor”- în „Asistenţa psihologică în
organizaţia militară”, secţiunea „Cunoaşterea şi asistenţa psihologică primară în mediul
militar”, Ed. Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti 2007;

4. - „Inteligenţa socială…prioritate sau deficit”- în „Asistenţa psihologică în organizaţia
militară”, secţiunea „Cunoaşterea şi asistenţa psihologică primară în mediul militar”, Ed.
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti 2007;

5. - „Îmbunătăţirea performanţelor individuale la persoanele non-asertive din mediul
militar”- în „Psihologie aplicată în mediul militar” secţiunea „Psihologie clinică, consiliere
psihologică şi psihoterapie”, Ed. Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti 2006;

6. - „Inteligenţa emoţională sau inteligenţa socială în mediul militar?”- în„Psihologie
aplicată în mediul militar” secţiunea „Selecţie psihologică în mediul militar” ”, Ed.
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti 2006.

ș.m.a.

Limbi străine cunoscute Limba engleză – nivel mediu; Limba franceză – nivel mediu; Limba Italiană – nivel începători

Aptitudini şi competenţe
personale

Sociabilitate, empatie, grad ridicat de adaptabilitate, iniţiativă, spirit de echipă, împărtășire și dăruire,
perfecţionare profesională continuă.

Aptitudini şi competenţe tehnice Utilizare PC (Windows-Microsoft Office, Internet Explorer, S.P.S.S.)

Permis de conducere Categoria B (din 1997), posesor auto
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