Curriculum vitae
Europass
Informatii personale
Nume / Prenume Belcescu Madalina Andreea
Adresa(e) strada Orientului, nr. 37, bl 830, sc. A, et. 4, ap 17, Iasi, Romania
Telefon(oane) 0741090309
E-mail(uri) mbelcescu@yahoo.com
Nationalitate(-tati) romana
Data nasterii 22.10.1985
Gen feminin
Experienta profesionala
Perioada Mai 2014 - prezent
Functia sau postul ocupat Expert Psiholog in cadrul proiectului „Copiii romi se întorc la școalăprevenirea abandonului școlar se face de la grădiniță”POSDRU/162/2.2/S/141828
Activitati si responsabilitati Participă la realizarea de metodologii de lucru și instrumente specifice
principale necesare pentru realizarea activităților de ”Educație parentală” și a celor de
”Gradinița în familie” pentru părinții romi și copiii acestora de nivel
preșcolar din mediul rural.
Numele si adresa Filiala Iași a Fundației ”Holt România-Fundația de Consultanță și Servicii
angajatorului Sociale pentru Copii și Familii”, Iași, str Bistrita, nr. 13, bl. 7, ap 3.
Tipul activitatii sau sectorul Organizatie non-guvernamentala
de activitate
Perioada Aprilie 2011 – decembrie 2011, ianuarie 2014-prezent
Functia sau postul ocupat Pedagog social in cadrul unitatii de asistenta sociala Centrul de sprijin si
orientare pentru integrarea, readaptarea si reeducarea profesionala a tinerilor
care parasesc centrele de plasament
Activitati si responsabilitati - Evaluarea beneficiarilor
principale - Realizarea metodologiei privind analiza de nevoi a benficiarilor
- Planificarea si realizarea de activitati in vederea dezvoltarii si consolidarii
autonomiei personale si deprinderilor de viata independenta la tanar
pentru cresterea sanselor de recuperare/reabilitare si reintegrare sociala a
acestuia
Numele si adresa Asociatia pentru Dezvoltarea Programelor Sociale (A.D.P.S.), strada Paun,
angajatorului nr. 70, Iasi
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Tipul activitatii sau sectorul Servicii sociale de sprijin si orientare in integrarea, readaptarea si reeducarea
de activitate profesionala a tinerilor care parasesc centrele de plasament
Perioada Aprilie 2012 – Martie 2014
Functia sau postul ocupat - consilier orientare profesionala in cadrul proiectului „Promovarea
sustenabilitatii pe termen lung a comunei Victoria, judetul Iasi in ceea ce
priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”,
POSDRU/110/5.2/G/87393;
Activitati si responsabilitati - participa la elaborarea instrumentelor de lucru specifice.
principale - participă la realizarea materialelor informaţionale şi a suportului de curs
- participa la organizarea campanei de informare pentru cetatenii comunei, in
cadrul careia se vor oferi informatii privind proiectul, privind oportunitatile
de formare si angajare si va fi stimulata mobilitatea ocupationala prin
oferirea de informatii specifice;
- participa la identificare si selectarea persoanele din grupul tinta pe baza
datelor existente in analizele si studiile anterioare ale solicitantului,
respectiv persoane inactive, persoane aflate in cautarea unui loc de munca,
someri, someri de lunga durata, someri tineri, persoane ocupate cu activitati
casnice, persoane ocupate in agricultura de subzistenta;
Numele si adresa Asociatia pentru Dezvoltarea Programelor Sociale (A.D.P.S.), strada Paun,
angajatorului nr. 70, Iasi
Tipul activitatii sau sectorul Consiliere si orientare profesionala
de activitate
Perioada ianuarie 2012 – decembrie 2013
Functia sau postul ocupat Pedagog social in cadrul unitatii de asistenta sociala Centrul de zi
“Alinare”pentru copiii cu afectiuni oncologice proveniti din familii
defavorizate
Activitati si responsabilitati
principale

-

Evaluarea beneficiarilor
Realizarea metodologiei privind analiza de nevoi a benficiarilor
Planificarea si realizarea de activitati in vederea dezvoltarii si consolidarii
autonomiei personale si deprinderilor de viata independenta la copii
Consiliere psihologica a copiilor cu afectiuni oncologice si a parintilor
acestora

Numele si adresa angajatorului Asociatia pentru Dezvoltarea Programelor Sociale (A.D.P.S.), strada Paun,
nr. 70, Iasi
Tipul activitatii sau sectorul de Servicii sociale destinate copiilor/tinerilor aflati in dificultate
activitate
Perioada Aprilie 2011 – Martie 2012
Functia sau postul ocupat Psiholog ADPS in cadrul proiectului transfrontalier „Reteaua transfrontaliera
interinstitutionala de prevenire a abuzului in domeniul protectiei drepturilor
copilului” finantat de Uniunea Europeana prin Instrumentul European de
Vecinatate si Parteneriat si co-finantat de tarile participante in cadrul
programului Operational Comun Romania - Ucraina - Republica Moldova
2007-2013.
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Activitati si responsabilitati
principale

- intocmirea documentatiei/curriculei de curs, respectiv a tematicii de
instruirea membrilor retelei transfrontaliere de prevenire a abuzului asupra
copilului si a coordonatorilor locali;
- realizarea materialelor informationale folosite in cadrul campaniilor de
informare cu privire la problematica abuzului asupra copilului;
- formarea si instruirea voluntarilor.
- Monitorizarea activitatilor locale de prevenire a abuzului asupra copilului.

Numele si adresa angajatorului Asociatia pentru Dezvoltarea Programelor Sociale (A.D.P.S.), strada Paun,
nr. 70, Iasi
Tipul activitatii sau sectorul de Psihologie / Servicii sociale adresate comunitatii in domeniul protectiei
activitate drepturilor copilului
Perioada Septembrie 2010 - aprilie 2011
Functia sau postul ocupat Profesor Psihopedagog
Activitati si responsabilitati
principale

-

Consiliere psihologica pentru elevi, parinti, cadre didactice

-

Interventii educationale

-

Consultanta pedagogica

-

Evaluare psihopedagogica pentru elevii liceului

Numele si adresa angajatorului Liceul teoretic „L. Rosetti”, Răducăneni, jud Iasi
Tipul activitatii sau sectorul de Asistenta psihopedagogica si educationala
activitate
Perioada aprilie 2010 – martie 2011
Functia sau postul ocupat Psiholog
Activitati si responsabilitati
- Realizarea de activitati educative cu copiii din centrele de
principale
plasament din judetul Iasi si Vaslui
Numele si adresa angajatorului

Consiliere psihologica pentru copiii din centrele de plasament

Asociatia „Timon-Iasi”, Iasi, Str. Dorojinca, nr.2, Iasi

Tipul activitatii sau sectorul de Servicii socio-educationale pentru copii si tineri cu nevoi sociale sau in
activitate situatii de risc
Perioada Octombrie 2008-septembrie 2009
Functia sau postul ocupat Practicant
Activitati si responsabilitati
- Consiliere psihologica copii
principale
- Evaluare psihologica
Numele si adresa angajatorului Centrul de plasament „I. Holban”, DGASPC, Iasi
Tipul activitatii sau sectorul de Practica sub indrumarea psihologului din institutie
activitate
Perioada ianuarie 2007- septembrie 2009
Functia sau postul ocupat Voluntar
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Activitati si responsabilitati
principale

-

oferirea de informatii privind traseul educational,

-

orientare in cariera,

-

participare la activitati educative si ludice

Numele si adresa angajatorului Organizatia World Vision Iasi, Str. Sararie, Nr 222, CP 700452, Iasi
Tipul activitatii sau sectorul de Servicii sociale destinate copiilor/tinerilor aflati in dificultate
activitate
Educatie si formare
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Numele si tipul institutiei de
invatamant / furnizorului de
formare
Nivelul in clasificarea
nationala sau internationala
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Numele si tipul institutiei de
invatamant / furnizorului de
formare
Nivelul in clasificarea
nationala sau internationala

2010 -- prezent
Cursuri de formare in terapia sistemica de cuplu si familie
Asociatia pentru Cuplu si Familie Iasi

Studii complementare postuniversitare

2008 -- 2010
Masterat in Psihologie clinica si psihoterapie
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iasi, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale
Educatiei
Postuniversitare

Perioada 2004-2008
Calificarea / diploma obtinuta
Numele si tipul institutiei de
invatamant / furnizorului de
formare
Nivelul in clasificarea nationala
sau internationala

Licentiat in Psihologie
Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei,
specializarea Psihologie
Universitar

Alte Cursuri
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Numele si tipul institutiei de
invatamant / furnizorului de
formare
Nivelul in clasificarea nationala
sau internationala

Aprilie
Iulie
2009
2013
Inspector Resurse Umane
Formator
Euroasia ADV
Fundatia
srl. Iasi
Iasi

Curs de formare acreditat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de
Sanse, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

Perioada Iulie 2009
Calificarea / diploma obtinuta Inspector Resurse Umane
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Numele si tipul institutiei de Euroasia srl. Iasi
invatamant / furnizorului de
formare
Nivelul in clasificarea nationala Curs de formare acreditat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de
sau internationala Sanse, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Numele si tipul institutiei de
invatamant / furnizorului de
formare
Nivelul in clasificarea nationala
sau internationala

August – decembrie 2006
Absolvent curs asistenta sociala si psihopedagogica
International Line, Diakonhoejskolen, Aarhus, Danemarca

Curs de asistenta sociala si psihopedagogica cu profil intercultural si
interconfesional in engleza

Aptitudini si competente
personale
Limba(i) materna(e) Limba romana
Limba(i) straina(e) Limba engleza
cunoscuta(e) Limba franceza
Autoevaluare
Intelegere
Nivel european (*)
Ascultare
Citire

Vorbire
Scriere
Participare la Discurs oral
Exprimare
conversatie
scrisa
Avansat
Avansat
Avansat
Avansat
Avansat
Limba engleza
mediu
mediu
mediu
mediu
mediu
Limba franceza
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Straine

Competente si abilitati sociale

-

Spirit de echipa
Rezistenta la stres
Respectarea termenelor limita

Competente si aptitudini
organizatorice

-

Organizare activitati pentru specialisti din domeniul protectiei copilului
din Romania si Republica Moldova.
Organizarea de activitati cu caracter educativ pentru scolari sau pentru
copiii din centrele de plasament, inclusiv tabere de joc.
Monitorizare activitate centru de zi.

Competente si aptitudini de
utilizare a calculatorului
Alte competente si aptitudini

Office, Internet, SPSS

-

Gandire flexibila si deschisa,
Atentie la detaliu,
Abilitati de comunicare asertiva,
Perseverenta, Capacitate de lucru in conditii de stres.

Permis(e) de conducere B (2008)
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