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 Curriculum vitae 

Europass 
  

 
Informatii personale 

 

Nume/Prenume  Sandu Alina Elena 
Adresa   Bloc A17, Sc.B, Ap.7, Eroilor nr.5, 240158, Rm. Vâlcea, Romania 
Telefon   Mobil: 0767498777 

Fax   
E-mail  alinaelenasandu@yahoo.com 

 

Cetatenia  român 
 

Data nasterii  01.03.1977 
 

 Sex  feminin 
 

 
Experienta profesionala 

 

Perioda  2000 - 2002 
Functia sau postul ocupat   logoped  

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Terapie logopedica, recuperare persoane cu handicap 

Numele si adresa angajatorului   ISJ Valcea 
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 

 Psihopedagogie, terapie logopedica 

Perioda  2000 - 2003 
Functia sau postul ocupat   

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Psiholog 

Numele si adresa angajatorului   Fundatia Inima pentru Inima 
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 

 Evaluare psihologica, psihoterapie 

Perioda  2003 - 2021 
Functia sau postul ocupat  Psiholog, logoped, psihoterapeut 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Evaluare psihologică, terapie logopedica, recuperare persoane cu handicap, psihoterapie 

Numele si adresa angajatorului   Cabinet Individual de Psihologie SANDU ADRIAN DANIEL 
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 

 Psihologia copilului, terapie logopedica, psihoterapie 

Perioda  2002 - 2003 
Functia sau postul ocupat  Coordonator proiect Mip 1/2001-33 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Atribuţii specifice unui coordonator de proiect finanţat cu fonduri UE 

Numele si adresa angajatorului   ASCHF- R Filiala Vâlcea 
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Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 

 Management de proiect 

Perioda  2003 
Functia sau postul ocupat  psiholog 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Evaluare psihologică, consiliere, informare şi expertiză pentru tineri 

Numele si adresa angajatorului   Fundaţia Inimă pentru Inimă 
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Principalele activități și 
responsabilități 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul si sectorul de activitate 

 

 Psihologia Vârstelor, Consiliere psihologică 
 
 
2013 – 2017 
Logoped/ psihoterapeut/ psiholog clinician 
Evaluare psihologică, terapie logopedică, psihoterapie 
Policlinica cu Plată Ramnicu Vâlcea 
Psihologie, logopedie 

Perioda  2001 -2021 
Functia sau postul ocupat  Vicepresedinte  

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 management 

Numele si adresa angajatorului   Asociatia Psihologilor Valcea 
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 

 Psihologie 

Perioda  2013 -2017 
Functia sau postul ocupat  Membru în Consiliul de Conducere -Filiala Valcea 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Management in psihologie 

Numele si adresa angajatorului   Colegiul Psihologilor din Romania – Filiala Valcea 
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 

 Psihologie 

 
Educatie si formare 

 

Perioda  1996-2000 
Calificarea / diploma obtinuta  Licenţiat în psihopedagogie 
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
 Psihopedagogie speciala 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea Babes Bolyai Cluj - Napoca 

 
 
 

Perioda 

  
 
 
2000-2002 

Calificarea / diploma obtinuta  Master 
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
 Politici publice 
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Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea Bucuresti 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

 

 STUDII  POSTUNIVERSITARE, 2 ani 
 
 
 
 
 
 

 
Perioda  2012-2016 

Calificarea / diploma obtinuta  Psihoterapeut -psihodrama 
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
 Psihoterapie individuala si de grup -psihodrama 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Institutul de psihodrama Sibiu 
4 ani 

 
 

Perioda 

  
 
2013-2015 

Calificarea / diploma obtinuta psihoterapeut  
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
Curs masteral de psihoterapie de cuplu si familie  

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

IS Cluj Napoca  

 
Perioada 

Calificarea/ diploma obținută 
Domenii principale studiate/ 

competențe dobândite 
Numele și tipul instituției de 

învățământ/ furnizorul de formare 
 

Perioada 

 
2017 
RBT – calificare obținută prin examen internațional 
Curs de scurtă durată, de formare în terapie comportamentală -nivel RBT 
 
ATCA 
 
 
2018 -2019 

 

Calificarea / diploma obtinuta Analist Comportamental BCABA – calificare obținută prin examen internațional  
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
Formare de lungă durată în terapie comportamentala  aplicată (ABA)  

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

CLEMSON UNIVERSITY – U.S.A.  

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

 
Perioada  

Calificare/ diplomă obținută 
Domenii principale studiate/ 

competențe dobândite 
Numele și tipul instituției de 

învățământ/ furnizorului de formare  
Nivelul de clasificare a formei de 

învățământ 

1 an – studii masterale 
 
 
2020 -2021 
Analist Comportamental BCBA 
Formare de lungă durată  în terapie comportamentală aplicată  
 
CLEMSON UNIVERSITY - USA 
1 an – completare studii masterale 
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2016 – curs PECS ( Picture Exchange Communication System Basic Trainnig – Bucuresti ) 
2017 – curs tehnici de psihoterapie cognitiv – comportamentala  Pitesti 
2017 – Registered Behavior Tehnician Training, București  
2018 – curs – Dezvoltarea limbajului la copiii cu TSA, București 
2019 – curs  - Supervizarea interventiilor în centrele care ofera servicii ABA 
 
 

Limba materna 
Limbi străine 

 Romana 
Engleză, franceză 

 
 

Competente si aptitudini 
organizatorice 

 Fondator  Asociatia psihologilor Valcea 
Membru  : 
Asociatia psihologilor din Romania 

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE PSIHO-SOCIOLOGIE APLICATĂ 

Membru Institutul ABA Romania 

 

Psiholog clinician principal 
Psihopedagog sp. specialist 
Psihoterapeut – autonom ( psihodramă, psihoterapie de familie) 
Analist comportamental BCABA( analiză comportamentală aplicată) 
 

 
 
 
 

Permis de conducere  B 
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