
 

  
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume KOZMA ANGELA CARMEN   

Adresă Baia Mare Maramureş România  

Telefon Mobil: 0723.475.210   

E-mail kozma_ac@yahoo.com  

Naţionalitate română 

Data naşterii 15.06.1972 

Sex F 

Domeniul ocupaţional Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale  
Psihologie clinică  
Psihoterapie cognitiv-comportamentală  

Experienţa profesională  

Perioada Noiembrie 2012 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer psiholog – psihologia personalului 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 studiul comportamentului uman şi al proceselor mentale;  
 investigarea şi recomandarea căilor de soluţionare a problemelor psihologice; 
 elaborarea şi aplicarea de teste pentru măsurarea inteligenţei, abilităţilor, 

aptitudinilor şi a altor caracteristici umane;  
 testarea psihologică, prevenirea şi psihoterapia tulburărilor emoţionale şi de 

personalitate, precum şi a fenomenelor de inadaptare la mediul social şi profesional;  
 interpretarea datelor obţinute şi elaborarea recomandărilor; 
 asistenţa psihologică a personalului. 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Penitenciarul Baia Mare, Str. 
Forestierului 217 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciul Psihologia Personalului, Biroul Resurse 
umane şi formare profesională 

Perioada Februarie 2012 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Psiholog clinician, psihoterapeut 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 evaluarea clinică şi în scop diagnostic  
 consiliere individuală şi de grup 
 psihoterapie cognitiv - comportamentală individuală şi de grup 

Numele şi adresa angajatorului Fortis Diagnosis Center, Baia Mare, B-dul Republicii nr. 41. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Psihologie clinică, psihoterapie cognitiv comportamentală 

Perioada Aprilie 2007 - Noiembrie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer psiholog 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 studiul comportamentului uman şi al proceselor mentale;  
 investigarea şi recomandarea căilor de soluţionare a problemelor psihologice;  
 elaborarea şi aplicarea de teste pentru măsurarea inteligenţei, abilităţilor, 

aptitudinilor şi a altor caracteristici umane;  
 testarea psihologică, prevenirea şi psihoterapia tulburărilor emoţionale şi de 

personalitate, precum şi a fenomenelor de inadaptare la mediul social şi profesional;  
 interpretarea datelor obţinute şi elaborarea recomandărilor; 
 asistenţa psihologică a persoanelor private de libertate. 

mailto:kozma_ac@yahoo.com


Numele şi adresa angajatorului Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Penitenciarul Baia Mare, Str. 
Forestierului 217 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Asistenţă psiho-socială 

Perioada 2006-2007 

Funcţia sau postul ocupat Profesor- psiholog  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Consiliere pentru copii şi adolescenţi, privind cariera 
Predarea disciplinei – Psihologie 

Numele şi adresa angajatorului Liceul cu Program Sportiv CCS Baia Mare 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Consiliere şcolară 
 Profesor psihologie 

Educaţie şi formare  

Perioada 15.03.2013 – 15.06.2013 

Calificarea / diploma obţinută Expert Pax online 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

“Metode on-line de prevenţie şi psihoterapie a anxietăţii” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. Cognitrom SRL, Cluj Napoca, Prof. Dr. Mircea MICLEA, Drd. Amalia CIUCA, Drd. Liviu 
Crişan 

Perioada 27.05.2013 - prezent 

Calificarea / diploma obţinută    Certificat - Psihoterapeut practicant autonom în terapie cognitiv comportamentală 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Terapie cognitiv-comportamentală, forma Raţional – Emotiv – Comportamentală 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Colegiul Psihologilor din Romania, Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca, Institutul Albert 
Ellis, New York prin Institutul Internaţional de Studii Avansate de Psihoterapie şi Sănătate 
Mentală, Cluj Napoca, Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România. 

Perioada 01.10. 2008 – 15.06.2009  

Calificarea / diploma obţinută  Curs postuniversitar “Psihologie Judiciară” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologie judiciară, Psihologia comportamentului infracţional, Intervenţie în psihologia 
personalităţii şi optimizarea comunicării, Memoria martorilor şi autocontrolul emoţiilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Babeş Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Cluj Napoca  
Prof. Univ. Dr. Ioan Buş, Prof. Univ. Dr. Adrian Opre 

Perioada 01.10. 2006 – 15.06.2008 

Calificarea / diploma obţinută Master în consiliere psihologică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihodiagnostic, Psihopatologie, Consiliere de grup şi individuală, Consiliere pentru copii şi 
adolescenţi, de cuplu şi familie, şcolară, privind cariera, Consilierea persoanelor cu tulburări 
comportamentale, persoanelor cu nevoi speciale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socioumane 

Perioada 01.11. 2007 – 27.05.2013 

Calificarea / diploma obţinută Psihoterapeut sub supervizare în terapie cognitiv comportamentală, nivel III B  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teorii şi tehnici de intervenţie psihoterapeutică, raţional emotive şi cognitiv comportamentale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul Albert Ellis, New York prin Institutul Internaţional de Studii Avansate de 
Psihoterapie şi Sănătate Mentală, Cluj Napoca, Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi 
Comportamentale din România, Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca, Colegiul 
Psihologilor din Romania.  



Perioada 01.10. 2001 – 15.06.2006 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiată în psihologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Psihologie Cognitivă, Metode de cercetare, Psihologia muncii şi organizaţională, Psihologia 
reclamei, Psihologie clinică, Psihologia dezvoltării, Psihologie educaţională, Psihologie 
socială, Psihologia sănătăţii, Consiliere psihologică, Psihoterapii individuale şi de grup, 

sihiatria copilului şi adolescentului P 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Babeş Bolyai – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Fundamentele pedagogiei, Fundamentele educaţiei speciale, Sociopedagogie, Metodica 
predării psihologiei, Practică pedagogică. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Universitatea Babeş Bolyai, Departamentul pentru 
pregătirea personalului didactic 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

  C
1 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
 
 

 
A nexa 1. Participari la cursuri, workshop-uri, conferinţe naţionale şi internaţionale,  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


Anexa 1 
 
Participări la cursuri, workshop-uri, conferinţe naţionale şi internaţionale 
 

Perioada 2012  

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare curs 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Servicii on-line de promovare a sănătăţii mintale la locul de muncă şi de armonizare a 
activităţii profesionale cu viaţa de familie. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. Cognitrom SRL, Cluj Napoca, Prof. Dr. Mircea MICLEA, Dr. Amalia CIUCA. 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare workshop 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnici de vindecare rapidă a anxietăţii, atacurilor de panică, fobiei şi gândurilor obsesive 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Lidia Cotoşman, Psiholog, Psihoterapeut cu formare in Terapie Ericksoniana si Hipnoza 
clinica, NLP Practitioner si Master NLP sub egida ITANLP, atestat ARONLP si EANLP, 
coach NLP format de Michael Carroll si John Thompson, trainer acreditat de Ministerul 
Muncii. 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare workshop 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cele patru faţete ale depresiei în psihoterapia pozitivă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Tibiscus din Timişoara, Minodora Chelemen, Oana Bot, Adriana Ciurdar. 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare workshop 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Normalitate, devianţă, dependenţe, la tineri şi adolescenţi 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Bucureşti, Prof. Univ. Dr. Ruxandra Răşcanu  

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare workshop 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicarea eficientă cu Process Comunication Model 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

CIUCUR & CIUCUR societate civila profesionala de psihologie. Simpozionul Internaţional 
Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie ed. 20, Devianţă şi normalitate 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare audient 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Simpozionul Internaţional Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie ed. 20, Devianţă şi normalitate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Tibiscus din Timişoara, Colegiul Psihologilor din România şi Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, Asociaţia Franceză de Criminologie şi Universitatea din 
Salerrno Italia, Departamentul de Ştiinţe Politice, Sociale şi Comunicare. 

Perioada 2011  

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare audient 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Colegiul Psihologilor din România si Universitatea Lucian Blaga, Sibiu  
Congresul Internaţional de Psihologie. Cercetarea Psihologică Modernă. Direcţii şi 
Perspective. 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare - workshop  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnici de reducere a stresului de tip burn out în organizaţii 



Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Prof. Dr. Adriana BABAN, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca. 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare - workshop  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Evaluarea psihologică în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. Subiectul 
imposibil de evaluat. Când evaluarea psihologică devine imposibilă – ce putem face în 
această situaţie? 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Prof. Dr. Ticu CONSTANTIN, Universitatea A.I. Cuza, Iasi. 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare - workshop 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Evaluarea psiho-aptitudinală a personalului. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Dr. Marius MILCU, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, Psih. Horia BAJENARU, Psih. Delia 
BOGHEAN, Asociaţia pentru Studii Calitative şi Interculturale în Psihologie, Sibiu 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare curs 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management de caz 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Izone Knowledge System, Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapii din cadrul 
Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Cluj Napoca. 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare curs 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Consilierea psihologică a persoanelor dificile 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Colegiul Psihologilor din România, Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe 
Socioumane, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Penitenciarul Baia Mare  

Perioada 2009  

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare audient 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cercetarea Psihologică Modernă. Direc�ii şi Perspective. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Colegiul Psihologilor din România si Universitatea Lucian Blaga, Sibiu Congresul 
Internaţional de Psihologie. Cercetarea Psihologică Modernă. Direcţii şi Perspective. 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare - workshop 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metode şi tehnici de asistenţă psihologică a personalului din structurile de securitate 
naţională 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Prof. Dr. Constantin-Edmond CRACSNER, Universitatea Ecologică, Facultatea de 
Psihologie, Bucureşti 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare - workshop  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pax online, Platformă profesională de prevenţie şi psihoterapie a anxietăţii. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Dr. Mircea MICLEA, Dr. Ştefania MICLEA, Drd. Amalia CIUCA, S.C. Cognitrom SRL, Cluj 
Napoca. 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare - workshop  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Psihoterapia anxietăţii cu ajutorul realităţii virtuale 



Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Dr. Daniel DAVID, Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapii din cadrul Facultăţii de 
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Cluj Napoca. 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare - workshop  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Hipnoterapia în tulburările somatice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Prof. Dr. Irina HOLDEVICI, Universitatea Bucureşti. 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare - workshop 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Interviurile clinice structurate; SCID I şi SCID II – Advances in the Psychiatric Nosological 
Assesment 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Prof. Dr. Michael First, M.D., Ph.D. Columbia University, SUA. Colegiul Psihologilor din 
Romania, Universitatea Babeş Bolyai şi Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapii din 
cadrul Facultăţii de Psihologie si Ştiinţe ale Educaţiei, Cluj Napoca.  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare curs 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnici de asistenţă şi consiliere a persoanelor condamnate 
Reducerea riscului de recidivă după închisoare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Direcţia de Probaţiune, Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor - Direcţia de Reintegrare Socială, Bernard Brunhes 
International şi Asociaţia Alternative sociale. 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare curs 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Dezvoltarea sistemului penitenciar din Romania 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Administraţia Naţională a Penitenciarelor - 
Direcţia de Reintegrare Socială 

Perioada 2008  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire - specializare ofiţeri 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătire de specialitate şi juridică 
Management Penitenciar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Centrul de formare şi 
Specializare a ofiţerilor din Administraţia Penitenciară – Arad. 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare curs 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihodiagnostic şi evaluare clinică. Fundamente. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Prof. Dr. Daniel David, Colegiul Psihologilor din Romania, Asociaţia de Psihoterapii 
cognitive şi comportamentale din Romania. 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare curs 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de perfecţionare al ofiţerilor psihologi 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Colegiul Psihologilor din Romania şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciul de 
Formare Profesională, Arad. 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de participare curs 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Educaţie pentru sănătate 



Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Inspectoratul Şcolar Judeţean în colaborare cu Casa Corpului Didactic Maramureş. Prof. 
Amelia Baciu 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de participare curs 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Consiliere şi Orientare. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Inspectoratul Şcolar Judeţean în colaborare cu Casa Corpului Didactic Maramureş. Prof. 
Amelia Baciu 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare audient 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conferinţa Naţională de Psihologie  
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Colegiul Psihologilor din Romania, Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca, Facultatea de 
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei şi Institutul Internaţional de Studii Avansate de 
Psihoterapie şi Sănătate mentală, Cluj Napoca. 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare - Simpozion Internaţional 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Developmental cognitive and affective neuroscience  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Asociaţia Psihologilor din Romania,Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca, Facultatea de 
Psihologie şi Univeristatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu – Catedra de 
Neurologie Pediatrică, Cluj Napoca.  

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare - workshop 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tratamentul cognitiv comportamental al pacienţilor dificili şi cu tulburări severe : 
Conceptualizare clinică şi tratament 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Dr. Artur Freeman, Institutul Freeman pentru Terapie Cognitivă, Fort Wayne, Indiana, SUA. 
Colegiul Psihologilor din Romania, Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca, Facultatea de 
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei şi Institutul Internaţional de Studii Avansate de 
Psihoterapie şi Sănătate Mentală, Cluj Napoca.  

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare - workshop 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Terapia tulburărilor sexuale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Asociaţia de Ştiinţe cognitiv-comportamentale din România, Universitatea Babeş Bolyai 
Cluj Napoca şi Catedra de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Cluj Napoca. Prof. Univ. Dr. 
Viorel Lupu  

Perioada 2003 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare şcoala de vară 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dezvoltarea de-a lungul vieţii, perspective cognitive 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Colegiul Psihologilor din Romania, Universitatea Babeş Bolyai şi Catedra de Psihologie şi 
Ştiinţe ale Educaţiei, Cluj Napoca. Prof. Univ. Dr. Mircea Miclea şi Lector Univ. Dr. Oana 
Benga. 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare - workshop 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul emoţiilor negative 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca, Catedra de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei şi 
Centrul Expert, Cluj Napoca. Prof. Univ. Mircea Miclea şi As. Univ. Alexandru Tiba. 

 


