Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

CRÎNGANU ȘTEFANIA DENISE

Adresa Str. Novaci, nr. 14, Bl. P65, Sc. III, et. 7, ap. 86, sector 5, București, România
Telefon(-oane) 0729.648.159
Fax E-mail denisa@ifin.nipne.ro; denisa.cringanu@yahoo.com
Naționalitate Română
Data naşterii 16.08.1967
Sex Feminin
Locul de muncă vizat / Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară-”Horia Hulubei”
Domeniul ocupaţional Departamentul Bibliotecă, Diseminarea Informației, Relații Publice
Direcția Științifică IFIN-HH

Experienţa profesională
Perioada 1987-2015
Funcţia sau postul ocupat Bibliotecar, studii superioare – 2015;

Asistent Director Științific IFIN-HH – 2015;
Participant la realizarea cercetărilor pe tematici sociologice din proiectul european
HORIZON 2020-GERI (“Gender Equality Network in the European Research
Area performing in Physics” începând cu 1.09.2015);
Psiholog clinician cu atestat de liberă practică;
Psiholog la echipa națională de juniori, Clubul Dan Dacian-Federația Română de Baschet
(2012-2014)

Principalele activităţi şi Informatizare, Diseminarea informației, PR, Statistică de carte,
responsabilităţi organizări workshopuri, conferințe, școli de vară;

Asistență în realizarea proiectelor și strategiilor de cercetare;
Diagnoză, evaluare și testare cu teste proiective și standardizate, intervenție centrată
client.

Numele şi adresa Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară-“Horia Hulubei” (IFIN-HH);
angajatorului
Clubul de Baschet Dan Dacian – Federația Română de Baschet;
Cabinet particular

Tipul activităţii sau sectorul Activitate de biblioteconomie, catalogare, statistică, diseminare și PR;
de activitate Cercetări sociologice și aplicare de instrumente standardizate/lot subiecți,

prelucrarea și interpretarea datelor;
Organizare workshop-uri, conferințe, școli de vară naționale/internaționale;
Evaluare, interviu, diagnoză (testări cognitive, evaluări IQ, testări proiective, testarea
personalității, abilității/aptitudinilor, testarea atenției etc), consiliere individuală și de grup
pentru îmbunătățirea performanței și autocontrolului, tehnici de relaxare și autogene;

Educaţie şi formare Atestat de traducător limba engleză pe domeniul fizică eliberat de Ministerul
Culturii și Învățământului (din 1992);
Psiholog clinician atestat COPSI(2010)

Calificarea / diploma obţinută Liceul Liceul Teoretic “Grigore Moisil”, București – 1986
Facultatea de Sociologie-Psihologie, Universitatea Spiru-Haret, București (5 ani)
Licențăîn psihologie și în sociologie (2006);
Cursuri de formare în psihoterapie integrativă (2007-2009);
Formare continuă psihologie clinică (2010-prezent) ;
Diplomă participare workshop în domeniul comunicării și gestalt terapiei cu Prof.
dr. Andre Moreau, Bruxelles-eliberată de Colegiul Psihologilor și Asociația de Psihoterapie
Integrativă (2009);
Diplomă participare workshop “Psihoterapia traumei și disocierii”, Prof. Florin Tudose,
Dr. Cristian Andrei, Prof. Katrin Chefetz & Richard Chefetz (2010);
Certificat acreditat de către Asociația Română de Psihodiagnoză Proiectivă la workshopul
“Evaluarea clinică a adultului și vârstnicului cu ajutorul tehnicilor proiective”, cu Dr. Rozeta
Drăghici (2010);
Psiholog clinician cu drept de liberă practică atestat de Colegiul Psihologilor din România
(2010).

Discipline principale studiate Psihologie (psihologia personalității, psihologia vârstelor, psihologie socială, psihologia
/ competenţe dobândite muncii, psihologie educațională, psihologia culturii);
Psihodiagnoza-teste și evaluări cu Prof. Mihaela Minulescu;
Psihologia clinică și medicală-Prof. Florin Tudose, psihologia familiei);
Sociologie (istoria sociologiei, sociologia comunităților rurale și urbane, statistici
sociale, sociologia culturii; sociologie politică; sociologia religiilor)/Sociolog;
Psihodiagnoză, evaluare clinică, intervenție și consiliere.

Numele şi tipul instituţiei de Facultatea de Sociologie-Psihologie, Universitatea Spiru Haret-București;
învăţământ / furnizorului de Colegiul Psihologilor din România, Asociația Română de Psihodiagnoză,
Asociația de Psihologie Integrativă, Societatea Română de Psihologie Experențială
formare
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e)

Română

Engleză, Franceză

Înţelegere

Autoevaluare

Ascultare

Nivel european (*)
Limba
Limba

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere

Discurs orale

Exprimare scrisă

C1

Engleză

C1

Engleză

C1

Engleză

C1

Engleză

C1

Engleză

B1

Franceză

B1

Franceză

B1

Franceză

B1

Franceză

B1

Franceză

(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi sociale Psihodiagnoză, evaluare, consiliere și intervenție; aplicarea tehnicilor proiective de

evaluarea a personalității copilului și adultului, IQ , nivel cognitiv și status bio-psiho-social
(interviu, chestionare, scale de evaluare standardizate și proiective etc.); tehnici
de intervenție psihosomatică, integrativă și clinică.
Competențe în domeniul organizării de conferințe, workshopuri și școli de vară interne
și internaționale; activități sociale, PR și comunicare; abilități în domeniul diseminării
informației.

Competenţe şi aptitudini Organizarea grupurilor de lucru, organizarea comunicării și diseminării informației.
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini
artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

Windows, Excell, Microsoft Office.

Poezie, literatură, filosofie, design, portretistică, muzică.

Bună comunicare și interrelaționare, empatie și seriozitate, creativitate, atitudine proactivă.
nu

