Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Scrieţi numele şi prenumele

GRĂDINARIU TUDORIȚA
Iași, jud. Iași, România
+40-745258195
tudorita_gradinariu@yahoo.com
Sexul Feminin | Data naşterii 17/12/1975 | Naţionalitatea Română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
nov. 2017-prezent

Psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea Psihologie educațională, consiliere școlară și
vocațională
Cabinet Individual de Psihologie Grădinariu Tudorița conform Certificatului de înregistrare
nr. 196 din 13.03.2019 eliberat de Colegiul Psihologilor din România
▪ evaluarea și psihodiagnoza dezvoltării cognitive, afectiv-motivaționale, psihosociale și a personalității
copiilor, adolescenților, adulților și vârstnicilor aflați într-un context educativ de învățare-dezvoltare;
▪ consilierea psihoeducațională, vocațională și psihologică în vederea optimizării învățării;
▪ consiliere psihoeducațională și psihologică în vederea promovării atitudinilor și conduitelor sanogene.
Formă de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică

oct. 2015- prezent

Cadru didactic asociat
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul Pentru Pregătirea Personalului
Didactic, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași
str. Toma Cozma nr. 3, Iaşi, România, cod 700554
http://www.psih.uaic.ro/dppd.htm
▪ Seminarii organizate în cadrul Modulului Psihopedagogic nivel licență (disciplinele Pedagogie și
Pedagogie II) pentru Facultatea de Drept, Facultatea de Litere, Facultatea de Economie și
Administrarea Afacerilor, Facultatea de Istorie și Facultatea de Geografie din cadrul Universității
”Alexandru Ioan Cuza” Iași
▪ Lucrări practice și evaluare
Învăţământ universitar

mai 2006- iunie
2017

poliţist de prevenire a criminalităţii
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi
Str. Mihai Costăchescu nr. 2 Iaşi, cod poştal 700495, România
Telefon +40 232-302003

+40 232-302006
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▪ elaborarea şi implementarea proiectelor de prevenire a criminalităţii la nivelul judeţului Iaşi;
▪ elaborarea și desfăşurarea de activităţi educativ-preventive în unitățile şcolare în scopul prevenirii
delincvenţei juvenile şi a victimizării minorului;
▪ activități de mediere și rezolvare a conflictelor;
▪ intervenții educativ-formative în rândul tinerilor în scopul prevenirii comportamentelor cu risc;
▪ asistenţă psihologică şi juridică acordată elevilor şi părinţilor.
Ministerul Afacerilor Interne
sept. 2004aug.2005
sept. 2014aug.2015

Profesor psihopedagog
Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iași
Str. I.C. Brătianu nr.16, Iaşi, cod poştal 700036, România
http://www.vpavelcu.ro
▪ evaluarea și elaborarea programelor de intervenție psiho-educațională a copiilor cu deficienţe de auz
si limbaj;
▪ educaţia pentru viaţă şi societate;
▪ derularea de activităţi educative în vederea câştigării autonomiei personale.
Învăţământ preuniversitar

febr. 2004
sept.2004

Psiholog şcolar
Şcoala Gimnazială ”Ion Ghica” Iași,str. Primăverii nr.8 Iași, cod postal 700189, România. Tel:
+40 232-231945.
▪ consilierea psihologică a elevilor în vederea prevenirii eşecului şi abandonului şcolar, gestionarea şi
medierea conflictelor;
▪ evaluare psihologică, orientare şcolară şi profesională;
▪ consultanţă acordată profesorilor privind adaptarea școlară și prevenirea abandonului școlar în rândul
elevilor;
▪ activităţi de predare a disciplinelor “Educaţie civică” şi ”Filosofie pentru copii”.
Învăţământ preuniversitar

martie 2003 febr.2004

Psiholog
Fundația “Solidaritate și Speranță” Iași
Str. C. Negri nr.48, Iași, cod poștal 700071, România
▪ Evaluare psihologică, selecție și orientare profesională, inserție socio-profesională
Organizație non-guvernamentală

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
nov. 2017

Atestat de liberă practică în Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, specialitatea
Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională
Colegiul Psihologilor din România

oct. 2015-prezent

Școala Doctorală a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași, România
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▪ Principii ale cunoașterii validate științific
▪ Metode avansate de cercetare
▪ Designul si proiectarea cercetării științifice
▪ Metode avansate de analiză a datelor
oct. 2006 - iunie
2009

oct. 2002 – febr.
2004

Scrieţi numele şi prenumele

Licență în Drept
Universitatea ”Spiru Haret” București- Facultatea de Drept și Administrație Publică
▪ Dreptul libertăților fundamentale
▪ Metodologia cercetării juridice
▪ Drept penal
▪ Drept civil
▪ Drept procesual penal
▪ Drept european
Diplomă de Master în “Educație interculturală”
Universitatea “ Alexandru Ioan Cuza” Iași, România
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
▪ Comunicare și relații interculturale
▪ Curriculum intercultural
▪ Managementul mediilor multiculturale
▪ Psihosociologia gestionării diferențelor
▪ Abordări interculturale în educație
▪ Strategii de intervenție în grupurile multiculturale

oct. 1998 – iunie
2002

Licențiat în Psihologie, în Profilul Socio-psiho-pedagogie, Specializarea Psihologie
Universitatea “ Alexandru Ioan Cuza” Iași, România
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
▪ Psihodiagnostic clinic
▪ Psihologia personalității
▪ Introducere în psihologia dezvoltării
▪ Psihologie socială
▪ Pedagogie generală
▪ Metode psihometrice
▪ Psihologie diferențială
▪ Psihologia vârstelor
▪ Psihologie judiciară
▪ Psihopatologie
▪ Psihopedagogia comportamentului deviant
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▪ Psihologia muncii
▪ Metodica predării științelor psihopedagogice
▪ Psihopedagogia excelenței și a creativității
▪ Nosologie psihiatrică
▪ Psihologie medicală
▪ Psihopedagogia debilității mintale
▪ Psihopedagogia deficienților senzo-motori
▪ Psihoterapii scurte
▪ Managementul resurselor umane
sept. 1990-iunie
1994

Diplomă de Bacalaureat
Liceul Economic nr.2 “Virgil Madgearu” Str. Sfântul Andrei, nr. 70, cod poștal 700028, Iași,
România
▪ Economie-Comerț

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)
Alte limbi străine
cunoscute
Limba franceză
Limba engleză

Română
ΙNΤELEGERE
Ascultare

Citire

B2
B1

B2
B1

VORBIRE
Participare la
Discurs oral
conversaţie
B2
B2
B1
B1

SCRIERE

B2
B1

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat Cadrul european
comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe informatice ▪ Operare în diverse programe: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc.), SPSS
Competenţe de
comunicare

▪ competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie ca psiholog, profesor și polițist
reflectate în comunicarea eficientă cu categorii socio-profesionale diferite, buna colaborare cu
instituțiile acreditate pe linia educației și protecției drepturilor copilului, relația cu mass-media,
activitatea didactică, medierea conflictelor.

Competenţe
organizaţionale/
manageriale

▪ organizarea de acțiuni/evenimente informative și educative pe linia prevenirii delincvenței juvenile
și a victimizării minorului, coordonarea activităților de informare a populației în contextul
parteneriatului inter-instituțional.
▪ dezvoltarea competențelor organizaționale și manageriale în cadrul activităților educativpreventive realizate în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal și universitar, cât
și prin colaborarea cu instituțiile abilitate în respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale
omului.

Competenţe
dobândite la locul de
muncă

▪ Competențe privind elaborarea și implementarea de programe educaționale în rândul elevilor,
părinților, studenților, cadrelor didactice din învățământul preuniversitar;
▪ Competențe științifice și de psiho-relaționare dobîndite ca urmare a activităților didactice, de
consiliere psihoeducațională și psihologică;
▪ Competențe de comunicare formate în cadrul activităților de consiliere juridică;
▪ Competențe de organizare și coordonare a evenimentelor educaționale în context multi-parteneriat
dobândite din activitățile de prevenire a criminalității.
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Cursuri de
formare şi
perfecţionare
profesională

Curriculum Vitae
numele şi prenumele
▪ Atestat de liberă
practică eliberat de Colegiul Psihologilor din RomâniaScrieţi
în specialitatea
Psihologie
educațională, consiliere școlară și vocațională (2017);
▪ Curs de perfecționare în ocupația Formator autorizat A.N.C, organizat de Asociația “Iubire și
încredere” Iași, aprilie 2015;
▪ Diplomă de participare la seminarul organizat de Asociația Filocalia în cadrul proiectului
transfrontalier Share the road-Youth Learn Road Safety Skills, 2014;
▪ Diplomă de participare la Simpozionul național cu participare internațională Nașterea DomnuluiLumină, datini și culoare, ediția I, Iași, 2014, Școala Gimnazială “Ion Neculce” Iași;
▪ Certificat de participare la cursul Scrierea propunerilor de finanțare și managementul proiectelor în
contextul programului ERASMUS+ (nov. 2014);
▪ Certificat de participare în cadrul proiectului Cooperare transfrontalieră pentru prevenirea traficului
de ființe umane, organizat de Direcția de Asistență Comunitară Iași, finanțat de către U.E prin
Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013;
▪ Diplomă de absolvire a cursului de formare Reducerea riscurilor asociate consumului de substanțe
noi cu proprietăți psihoactive implementat de Romanian Harm Reduction Network (febr. 2013);
▪ Certificat de participare la seminarul Școala nonviolenței- între realitate și deziderat, derulat de
C.J.R.A.E Iași (martie 2013);
▪ Diplomă de participare la activitățile organizate de Biblioteca Județeană “ Gh. Asachi” Iași cu ocazia
Zilei Internaționale a Copilului, 1 iunie 2013;
▪ Certificat de participare în cadrul proiectului local pentru prevenirea în sistem integrat a
infracționalității în mediul rural Stop violenței domestice! Implică-te și tu!, Asociația de Interes
Comunitar Comuna Aroneanu (2010);
▪ Certificat de participare la seminarul Asistența victimelor în cadrul proiectului Optimizarea
managementului teritoriului și frontierei la granița româno-moldovenească, organizat de Asociația
Alternative Sociale (mai 2009);
▪ Certificat de participare la seminarul Relația polițistului cu mass-media în cadrul proiectului
Optimizarea managementului teritoriului și frontierei la granița româno-moldovenească, organizat de
Asociația Alternative Sociale (martie 2009);
▪ Diplomă de participare la seminarul de lucru Rolul poliției în prevenirea transmiterii infecției cu HIV
și în respectarea drepturilor persoanelor infectate și afectate HIV/SIDA realizat de Fundația “Alături
de voi” în cadrul proiectului Împreună pentru respectarea drepturilor cu finanțarea Uniunii Europene
prin progrmaul PHARE 2008;
▪ Certificat de absolvire a Cursului de inițiere în carieră în specialitatea Ordine Publică, în perioada
02.04 - 29.06.2007 eliberat de Ministerul Administrației și Internelor;
▪ Certificat de participare la seminarul Prevenirea comportamentelor delincvente și predelincvente în
cadrul proiectului Centrul de zi pentru copilul predelincvent și delincvent finanțat de Uniunea
Europeană prin programul PHARE, organizat de D.G.A.S.P.C Iași în parteneriat cu Expert Projects
Iași, 2007;
▪ Atestat de participare la cursul Creșterea capacității furnizorilor de servicii de prevenire HIV în
rândul consumatorilor de droguri injectabile (CDI), implementat de Romanian Harm Reduction
Network cu asistență tehnică și financiară din partea Biroului Națiunilor Unite pentru Droguri și
Criminalitate (UNODC) România, 2007;
▪ Certificat de participare la seminarul Servicii psiho-sociale pentru copiii aflați în dificultate din
România și Republica Moldova finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Vecinătate
România-Moldova PHARE CBC 2004;
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▪ Certificat de participare la seminarul Instruire pentru potențialii beneficiari- Sprijin pentru elaborarea
propunerilor de proiecte de calitate pentru Fondul Social European cu tema Elaborarea unor propuneri
de proiecte de calitate pentru finanțare prin cererea deschisă de propuneri de proiecte din cadrul
Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, organizat în cadrul proiectului
“Sprijin pentru Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse în pregătirea ca Autoritate de
Management pentru POSDRU- România” PHARE 2005/017-553.04.03.04.01;
▪ Certificat de participare la modulul Implicații psiho-sociale ale infecției HIV/SIDA și dezvoltare
organizațională organizat de Asociația “Alături de Voi” România, 2003.

Activități cu
rol formativ
derulate în
domeniul
prevenirii
delincvenței
juvenile și a
victimizării
minorilor

▪ Coordonator proiect “Consilier în devenire”, Asociația E-team Psychology în parteneriat cu Școala
Gimnazială “Gh. I. Brătianu” Iași (2017-2018);
▪ Realizator și coordonator al proiectului inter-instituțional“Copiii singuri acasă” cu participarea și
implicarea studenților din cadrul Asociației E-Team Psychology (2016-2017);
▪ Realizator și coordonator al proiectului “Prevenirea victimizării persoanelor vârstnice” cu participarea
și implicarea studenților din cadrul Asociației E-Team Psychology (2016-2017);
▪ Coordonator în cadrul Asociației E-team Psychology pe linia activităților de prevenire a violenței școlare
și coordonarea studenților în unitățile școlare (2016-2017);
▪ Mediatizarea și promovarea imaginii Facultății de Psihologie și a Asociației E-team Psychology în massmedia locală, pe site-ul instituțiilor publice partenere, afișe și materiale publicitare (2016-2017).

Publicaţii

▪ Grădinariu, T. (2018). Bullying in Romanian Schools: Teachers Perceptions and Their Responses to▪
Three Types of Bullying Behavior (acceptat pentru ISI Proceedings al The Fifth International Conference
on Adult Education. Education for values – continuity and context);
▪ Grădinariu, T. (2018). Bullying in schools: An interdisciplinary approach from the legal and psychopedagogical perspective (indexat BDI și acceptat la Journal of Educational Science, Universitatea de
Vest Timișoara);
▪ Grădinariu, T. (2017). The Current State of Research Regarding Bullying Behavior in Romanian Schools.
În Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" - Secţiunea Ştiinţele Educaţiei vol.
XXI/2017 (indexat BDI);
▪ Grădinariu, T. (2017). “Bullying-ul în școlile din România- principalele studii și cercetări”. În lucrările
Conferinței Științifice Internaționale “Cultural Diversity”, Vol.I, p.144. volum ISBN.

Participări la
manifestări
științifice

▪ Conferința internațională The Fifth International Conference on Adult Education for values – continuity
and context, Iași, Chișinău (aprilie, 2018), organizată de UAIC Iași, Facultatea de Psihologie și Științe
ale Educației;
▪ Conferința Internațională Cultural Diversity in Art and Education-Developing Intercultural Skills,
Academia Română, Iași (Iunie, 2017);
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▪ Conferința International Interdisciplinary Doctoral Conference, București (septembrie, 2017), organizată▪
de Romanian Association of Young Scholars;
▪ Conferința Internațională International Conference of Applied Psychology and Educational Sciences
(ICAPES) Iași, (octombrie, 2017);
▪ Școala de Vară Internațională: Cercetarea psihologică și educațională fără frontiere –Ediția a III-a 25-28
mai 2017, Organizată de UAIC Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației;
▪ Workshop Cultural diversity in art and education- Developing intercultural skills, Academia RomânăInstitutul de Cercetări Economice și Sociale “Gh. Zane” Iași, 2017;
▪ Certificat de participare cu rezumat în volumul conferinței- Bullying Prevention in Romanian Schools
from the Legal, Psychological and Pedagogical Perspective la International Interdisciplnary Doctoral
Conference IIDC, 2017, Ediția a-III-a) in Book of Abstracts, Education Panel;
▪ Participare cu lucrarea Impactul activităţilor interdisciplinare, psihologie și științe ale educației, în rândul
studenţilor, în cadrul Școala de Vară Internațională: Cercetarea psihologică și educațională fără
frontiere –Ediția a III-a 25-28 mai 2017. Organizată de UAIC Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale
Educației.
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