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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Țânculescu Lavinia Iuliana  

Adresa(e) Ale. Slt. Adrian Cârstea, nr. 3, Bucureşti (România) 

Telefon(oane) 0730585799  

E-mail(uri) lavinia_tanculescu@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Românã  

Data naşterii 09 iulie 1976 
  

Experienţa profesională  

Perioada Aprilie 2010 → Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Senior Manager Capital Uman 

Activităţi si responsabilităţi principale Coordonarea şi implementatea, alãturi de echipe de specialişti de resurse umane de programe 
specifice acestei arii, în diverse industrii şi tipuri de companii, activitãţi similare experienţei anterioare 
acumulate în cadrul Deloitte şi PwC 

Numele şi adresa angajatorului The Wings & Flight,  Bucureşti (România), (Tip de activitate – Consultanță) 

Perioada Februarie 2012 → Iunie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Expert formator/ trainer 

Activităţi si responsabilităţi principale Coordonare şi implementare activitãţi în cadrul proiectului EU “Stilul de învăţare şi temperamentul 
şcolarilor - instrumente pentru o educaţie creativă” (POSDRU/87/1.3/S/61341)  

Numele şi adresa angajatorului Școala Națională de Studii Politice și Administrative 
Bucureşti (România) 

Perioada Decembrie 2011 → Iulie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Consultant Resurse Umane, Expert Principal în probleme de capital uman 

Activităţi si responsabilităţi principale Coordonare şi implementare activitãţi în cadrul proiectului EU „Construieşte-ţi inteligent din timp 
cariera profesională ”(ID 62399).  

Numele şi adresa angajatorului Target Romania 
Bucureşti (România) 

Perioada Octombrie 2006 → Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat – Master „Comunicare managerială și resurse umane”,  

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 

Bucureşti (România) 

Perioada Octombrie 2013 – Iunie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat – Master „Psihologie organizationala si resurse umane” 
Denumirea disciplinei: Practică supervizată 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea București, Facultatea Psihologie și Științele Educației 
București (România) 

Perioada Martie 2010 → August 2012 

Funcţia sau postul ocupat Manager Capital Uman – Divizia Consultanţă în Resurse Umane pentru clienţi 

Activităţi si responsabilităţi principale Portofoliu de responsabilităţi similar celui aferent funcţiei de la Deloitte. În plus, coordonarea unor 
programe de gestionare a calculului eficienței practicilor de capital uman în cadrul  
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Numele şi adresa angajatorului PwC Romania (angajat și partner de afaceri) 
Bucureşti (România) 

Perioada Decembrie 2002 - Martie 2010  

Funcţia sau postul ocupat Manager Capital Uman – Divizia Consultanţă în Management 

Activităţi si responsabilităţi principale Crearea şi implementarea sistemelor de gestionare a performanţei; sisteme de evaluare a angajaţilor; 
programe de evaluare (inclusiv evaluări ale posturilor) şi strategii de recompensare; sondaje privind 
opinia angajaţilor şi privind satisfacţia acestora; crearea şi susţinerea programelor de instruire 

Numele şi adresa angajatorului Deloitte Consultanţă S.R.L. 
Bucureşti (România) 

Perioada Septembrie 2000 - Decembrie 2002  

Funcţia sau postul ocupat Manager Recrutare şi Selecţie  

Activităţi si responsabilităţi principale Program de infrastructură [ape, epurare ape reziduale, locuinţe etc.] ca proiect-pilot preliminar ISPA: 
Crearea de politici şi metodologii de recrutare, selecţie personal, evaluare şi măsurarea 
performanţelor, politici de remunerare; politica publică de dezvoltare a resurselor umane (HRD). 

Numele şi adresa angajatorului Mivan–Kier România S.R.L. 
Bucureşti (România) 

Perioada Mai 1999 - Iulie 2000  

Funcţia sau postul ocupat Psiholog  

Activităţi si responsabilităţi principale Dezvoltarea etapelor preparatorii pentru evaluarea psihometrică în zone interconectate din sectorul 
public, cuprinzând neexhaustiv analiza şi identificarea competenţelor fundamentale necesare 
dezvoltării corespunzătoare a capacităţilor angajaților din domeniul public și /sau privat. 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 
Bucureşti (România) 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 2010 - 2015 

Calificarea/diploma obţinută Doctor in Psihologie.  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Babeş Bolyai, Cluj, Psihologie, Catedra de Psihologie Clinica si Psihoterapie 

Perioada 2002 - 2004  

Calificarea/diploma obţinută Master în Psihodiagnoză Analitică şi Psihoterapie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea “Titu Maiorescu”, Bucureşti, România 

Perioada 1999 - 2000  

Calificarea/diploma obţinută Master în Psihodiagnoză şi Psihoterapie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Bucureşti, România 

Perioada 1994 - 1998  

Calificarea/diploma obţinută Licenţiat în psihologie specială şi pedagogie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute Engleză, Franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  
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Engleză  
C2  

Utilizator 
experimentat  

C2  
Utilizator 

experimentat  
C2  

Utilizator 
experimentat  

C2  
Utilizator 

experimentat  
C2  

Utilizator 
experimentat  

Franceză  
B2  

Utilizator 
independent  

B2  
Utilizator 

independent  
B1  

Utilizator 
independent  

B1  
Utilizator 

independent  
B1  

Utilizator 
independent  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Experienţă relevantă în calitate de consultant sau coordonator de proiect în variate arii ale domeniului 
resurse umane: managementul performanţei, beneficii şi compensaţii, analiza posturilor, sisteme de 
evaluare a angajaţilor, centre de evaluare şi dezvoltare, instruire şi dezvoltare, audit al resurselor 
umane, studii de satisfacţie a angajatului, recrutare, selecţie; 

Experienţă profesională de peste 14 ani în diagnoză şi dezvoltare de programe în domeniul 
resurselor umane. 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Management de proiect, managementul schimbãrii în proiecte de implementare a noilor sisteme 
specifice ariei de resurse umane, bune abilitãţi oratorice (de prezentare), bune capacitãţi de analizã şi 
sintezã, atenţie la detaliu. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Experienţã şi licenţe autorizate în utilizarea unor teste psihologice (instrumente de mãsurare): 
MAB-II (Multidimensional Aptitude Battery-II), SLTDI (Singer-Loomis Type Deployment Inventory), 
EQI (Emotional Quotient Inventory), PASAT (Poppleton Allen Sales Aptitude Test), ESQ (Employee 
Screening Questionnaire), NEO PI-R (Neo Psychological Inventory, Revised-Raport LD), AMI 
(Achievement Motivation Inventory), LOQ (Leadership Opinion Questionnaire), SBDQ (Supervisory 
Behavior Description Questionnaire), SDS (Holland Self-Directed Search), NPQ (Nonverbal 
Personality Questionnaire), CPI (California Psychological Inventory 260 Itemi), SWS (Survey of Work 
Styles), MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire).  
Revânzător pentru România a soluțiilor SHL /CEB (Statele Unite) – companie care derulează centre 
de evaluare și alte tipuri de proiecte de evaluare și consiliere în carieră. Licențiată în utilizarea 
produselor SHL. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 Programe profesionale Windows (Microsoft Word, Excel, Power Point, Access), Programe 
profesionale specifice (Wiz Salary Software, SPSS) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Apartenenţa la corpuri profesionale: 

Membru al Colegiului Psihologilor din România, al Asociației Române de Psihologie Analitică și 
al Federației Române de Psihoterapie.  
Psiholog autonom în specialitatea Psihologia Muncii și Organizațională, Psihoterapie. 
Psiholog cu drept de liberă practică în supervizare în specialitatea Psihologie Clinică. 

Este parte din Grupul român de Dezvoltare recunoscut de International Association for Analitical 
Pscyhology (IAAP) și derulează stagii de analiză personală și supervizare cu psihoterapeuți 
certificați din Elveția, Italia și Statele Unite. 

 
 
DECLARATIE DE PROPRIE RASPUNDERE 

  Declar ca datele prezentate anterior sunt reale si atesta in totalitate experienta profesionala pe care o detin. 
 
 

    Data....................................    Lavinia Iuliana Țânculescu, 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

