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Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Popa , Ecaterina 

Adresă(e) Str. Stefan cel Mare ,bl. 1, ap. 1, sc. A, loc. Roman, jud Neamt,cod 601138 

Resedinta:  Galati, Str. Armata Poporului nr. 16, Bl. L4, sc.2,ap.55, et.4 

Telefon(oane)  0742868018  

Fax(uri)  

E-mail(uri) popaecaterina71@yahoo.com; ecaterina.popa@univ-danubius.ro 

  

Naţionalitate(-tăţi)    Romana  

  

Data naşterii 16.03.1971 

  

Sex feminin 

  

Locul de muncă / Domeniul 

ocupaţional 

 
 

 
      Experienta profesionala 

Penitenciarul de maxima siguranta Galati 

Ofiter psiholog 
 
Invatamant universitar Universitatea Danubius Galati 

Asistent universitar doctorand 

  

 

Perioada 

 

 2018-prezent  

Funcţia sau postul ocupat 

 
 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

  Asistent universitar doctorant la Facultatea de Comunicare si relatii 

internationale – specializarea Psihologie din cadrul Universitatii Danubius 

Galati 

 

 Activitati de seminar 

Perioada  2016 - prezent  

Funcţia sau postul ocupat   Subinspector ofiter  I Psiholog  

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

- Evaluare initiala, periodica si finala a persoanelor private de libertate 

- Consiliere psihilogica 

- Prezentare de proiecte de activitate si programe personelor private de 

libertate 

- Reintegrare psihosociala a persoanelor private de libertate 

mailto:popaecaterina71@yahoo.com
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Numele şi adresa 

angajatorului 

Ministerul de justitie ,Administratia Nationala a Penitenciarelor, 

Penitenciarul de maxima siguranta Galati 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

- Reintegrare psihosociala a persoanelor private de libertate 

Perioada 

 

Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 

 

2004-2010  

 

Profesor  

Scoala Postliceala Carol Davila Roman 

 

Perioada 

 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

Numele şi adresa angajatorului 

2004-2010  

 

Asistent medical principal –sala de nastere obstetrica  

  - asistenta la nastere 

 

 

Spitalul Municipal de Urgenta Roman, judetul Neamt 

  

Perioada 

 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

 

 

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

Perioada  

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de  

 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională  

2010  - 2016   

– functie de conducere Asistent sef principal  sectia Chirurgie generala, 

Chirurgie toracica si Urologie 

  - organizarea,monitorizare si supravegherea bunei desfasurari a activitatii     

medicale , avand in subordine 26 asistente medicale si 17 

infirmiere, colaborarea  cu 10 medici  care isi desfasoara activitatea in 

aceaste sectii, participarea in diverse comisii: membru in comisia nucleului 

de calitate, membru in comisia de disciplina, membru in comisia de achizitii 

materiale sanitare, membru in diverse comisii pentru ocuparea posturilor de 

asistent medical, infirmier sau ingrijitor 

 

 

Spitalul Municipal de Urgenta Roman, judetul Neamt 

Activitate de conducere - de coordonare  

 

 

 

2012 

 Formator - Certificat de absolvire 

Pregătirea şi organizarea activităţilor de formare; Proiectarea şi organizarea 

programelor de formare; Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii 

programelor şi a stagiilor de formare 

Asociatia pentru promovarea invatamantului european 

 

 

Program perfecţionare profesională 
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Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Diploma master in mediere si consiliere psihosociala in probatiune si 

securitate privata(lucrare de disertatie: Formele agresivitatii in penitenciare -

9,93);  

Diploma in Formare complementara profesionala in Psihologia Muncii si 

Organizationala, Psihologia transporturilor si Psihologia aplicata in servicii ( 

9,25);  

Diploma de licenta in psihologie (licenta - Elemente psihopedagogice ale 

patologiei afectivității la copilul deficient mintal- 10) ,  

Atestat de libera practica in aparare si securitate nationala (dec. 2012); 

Atestat de libera practica pe psihologia muncii si organizationala si pe 

psihologia transporturilor si serviciilor( febr. 2013);  

 Formator ( 10 ) ,  

Asistent medical generalist grad principal, 

Operator prelucrare date, diploma ECDL (10) 
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Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 
 
 
 

Educaţie şi formare 

                       Perioada 

Psihologie judiciara 

Psihologie militara  

Psihologia muncii si organizationala 

Psihologia educatiei 

Psihologie sociala 

 

1. 2017- prezent studii doctorale Universitatea libera Internationala din 

Moldova- Specializarea Psihologie sociala 

 

2. 17-18.10.2019 Conferință Științifico-practică Internațională ”Orientări 
și practici metodologice contemporane în științele sociale” cu 
prezentare articol,, Impactul detentiei asupra personalitatii detinutului 
prin prisma psihologului de penitenciar 
 

3. 5-6.10.2019 Conferinta Anuala a Asociatiei Europene de Psihologie 
Transpersonala cu tema: ,, Psihologia Transpersonala , o stiinta de 
avangarda” 

4. Diploma de merit cu ocazia aniversarii,, Zilei Personalului din 
Sistemul Administratiei Penitenciarelor : Titlul de ANGAJATUL 
ANULUI in corpul ofiterilor la nivelul Penitenciarului Galati 

 

5. 23-25 mai 2019, cu prezentare de articole la Simpozionul cu participare 

internationala – Sanatate prin educatie,  

6. ,, 01-02 noiembrie  2018, Bacau cu prezentare de aticol ,, Rolul 

psihologului din mediul penitenciar”- Simpozion cu participare 

internationala- ,,Scoala- principalul mijloc de pastrare a libertatii 

sufletului in mediul penitenciar 

7. 24-26 mai 2018 cu 3 articole prezentate -Simpozion cu participare 

international-  SANATATE PRIN EDUCATIE-Arta de a iubi, de a 

respire, de a te relaxa,  

8. 9-10 iunie 2017 Simpozion cu participare internationala ,, Scoala - 

principalul mijloc de pastrare a libertatii sufletului in mediul penitenciar 

9. 12.02-14.02.2016 Programul de formare profesionala continua ,, 

Psihodiagnostic si evaluare clinica 

10. 14-15.06.2014 Workshop Metodologie si tehnici de lucru in cabinetele 

 de psihologie 

 

11. 2013-2014- Nivel I Postuniversitar Psihopedagogie 
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12. 13.06.2013 workshop Managementul performantei 

13. 2012-2014 Formare complementara profesionala in Psihologia Muncii 

si Organizationala, Psihologia transporturilor si Psihologia aplicata in 

servicii 

14. 7-8.12.2012 Workshop Evaluarea psihologica bazata pe predictori 

universali in psihologia muncii si organizationala 

15. 2012 –Formator 

16. 2011-2013 Master Mediere si consiliere psihosociala in probatiune si 

securitate privata ; 

17. 2008-2011 Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei 

18. 2010- grad principal in medicina generala 

 

19. 2001-2004 Colegiul de nursing Carol Davila  Fundeni Bucuresti 

20. 1985-1989-Liceul de Matematica- Fizica Roman-Voda 

 

  

  

  

  

Limba(i) maternă(e) Romana 

  

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

Engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba  E

ng

le

za  

Utillizator 

elementar  
B1 

 
Utillizator 

elementar  
B1 

 
Utillizator 

elementar  
B1 

 
Utillizator 

elementar  
B1 

 
Utillizator 

elementar 
B1 

Limba            
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Competenţe şi abilităţi sociale - Flexibilitate in munca in diferite conditii;  

- Lucru in echipa: am lucrat in diverse echipe, am participat in grupari la 

realizarea anumitor proiecte, imi plac jocurile in echipa mai mult decat cele 

individuale, dau randament mai mare atunci cand ajut si sunt ajutata in 

vederea realizarii unui scop comun; 

  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

In experienta pe care am avut-o pana in prezent am avut ocazia sa muncesc cu 

oamenii atat ca membru al unei sectii cat si ca manager al unui grup de 

angajati. Aptitudinile mele organizatorice reies din abilitatea de a coordona un 

grup si de a organiza activitatea astfel incat grupul ca intreg sa aduca 

performanta pentru intreaga echipa. Sunt o persoana organizata in munca pe 

care o desfasor si am dezvoltat competente in monitorizarea muncii mele si a 

echipei cu care am lucrat. Am dobandit aceste competente in cadrul profesiei 

de asistenta sefa , functie care m-a ajutat sa imi devolt latura manageriala si 

organizatorica. 

 

 Ca psiholog am cea mai frumoasa profesie , fascinanta si provocatoare 

deopotriva, pentru ca, pentru fiecare intalnire cu detinutul , trebuie sa fiu 

pregatita pentru intalnirea cu mine…o intalnire unde nu-mi permit decat sa 

fiu sincera si autentica. 

  

Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

MS OFFICE 2010 - WORD (foarte bine), EXCEL ( bine), POWERPOINT ( 

bine), OUTLOOK ( bine), INTERNET EXPLORER (foarte bine), alte 

programe utilitare relevante  - competente dobindite prin studiu individual 

din carti de specialitate si experienta profesionala si personala. Permis  

ECDL- 

  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

 

- certificat ECDL , 2012 -( 10)  

 

  

Competenţe şi aptitudini 

artistice 

- creatii artistice –poezii, poeme  

 

  

Alte competenţe şi aptitudini foarte organizata, bine informata in diverse domenii de interes, analitica, 

flexibila, tenace si ambitioasa, loiala, capabiala sa gestionez mai multe 

proiecte simultan, personalitate pro-activa, foarte motivata in a invata lucruri 

noi si in dezvoltarea personala continua 

  

Permis(e) de conducere Categoria B din octombrie 1993 
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Informaţii suplimentare Ma bucur de diverse sporturi: tenis de masa, inot 

Imi place sa studiez continuu, sa citesc ,sa calatoresc pentru a cunoaste 

locuri, oameni si culturi noi 

 Ce ma caracterizeaza: 

-Abilitatea de a înțelege natura umană și de a acționa ca atare. 

-Abilitatea de a identifica puncte forte și să le transforme în obiceiuri 

puternice. 

-Abilitatea de a stabili, menține și îmbunățăți relații. 

-Abilitatea de a  menține viața într-un echilibru. 

-Abilitatea de a discerne între adevăr și informație eronată indiferent de sursa 

de unde își obține informația. 

-Abilitatea de a discerne între adevăr și ce este corect. 

-Abilitatea de a fi just. 

-Abilitatea de a se auto-actualiza.  

  

Anexe  

Lista de lucrari 

 


