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 Curriculum vitae Europass  

 
 

Informatii personale 
 

Nume/Prenume  KISS, CSABA 

Adresa  Popeşti-Leordeni, Ilfov  

Telefon   Mobil: 0722200809,  

Fax   

E-mail  c_kiss_ro@yahoo.com  

 

Cetatenia  Română 

 

Data nasterii  20.08.1968 

 

 Sex  Masculin 

 
Locul de muncă vizat / 

 Aria ocupaţională 
   

 
Experienţă profesională 

 

Perioda  1999–prezent - Laboratorul de Detecţie Psihologică a Comportamentului simulat din cadrul Direcţiei 
Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - psiholog specialist şi ulterior şef de laborator  

2013–prezent – Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de drept, Masteratul de Criminalistică şi 
Psihologie Judiciară – conferenţiar universitar dr. Titularul disciplinelor  Psihofiziologia Criminlaistica 
(:Poligraf ) si Analiza Comportamntala  

2009-prezent – Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative ,Facultatea de Stiinte Politice  
,specializarea Psihologie, conferenţiar universitar dr, titular disciplina „ Psihologia  Experimentală” si 
analiza datelor ,  

2008-2010 - Universitatea „Hyperion” Bucureşti, Facultatea de Psihologie – lector  universitar dr., 
titular disciplina „Psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf” în 
cadrul Masterului de Psihologie Judiciară. 

2007-prezent - Universitatea „Hyperion” Bucureşti, Facultatea de Psihologie, conferenţiar universitar 
dr., titular disciplina „Introducere in Psihologia  Experimentală”, Metode si Tehnici de Cercetare 
Experimentală, Mecanisme psihice  

2008-2011 - Universitatea „Lucian Blaga”  din Sibiu, Facultatea de Psihologie - lector universitar dr., 
titular disciplina „Psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf” în 
cadrul Masterului de Cunoaştere şi combatere a criminalităţii. 

1998-1999 - Universitatea Naţională de Apărare, Centrul de Cercetări Psihopedagogice şi de 
Perfecţionare a Personalului din Învăţământul Militar, instructor şef - domenii de competenţă: 
psihologia educaţiei, psihologia militară 

1989-1998- UM.01140 Lugoj  

Funcţia sau postul ocupat  2006-prezent - psiholog principal în cadrul Laboratorului de detecţie psihologică a comportamentului 
simulat din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (în urma desfinţării funcţiei 
de şef de laborator) 

2002-2006 - şef al Laboratorului de detecţie psihologică a comportamentului simulat din cadrul 
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Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti 

1999-2002 - psiholog specialist în cadrul Laboratorului de detecţie psihologică a comportamentului 
simulat din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti 

1998-1999- instructor şef  echivalent lector universitar . 

1989-1998 Ofiter activ in cadrul UM 01140. 

În paralel: 

2007, 2008, 2009, 2013 - prezent, lector universitar la Facultăţile de Psihologie ale Universităţilor: 
„Lucian Blaga” Sibiu şi „Hyperion” Bucureşti, ,SNSPA – Bucureşti şi „Titu Maiorescu” Bucureşti  

2004-2006 Psiholog coordonator în cadrul SC Psihorom Centrum SA 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Efectuarea examinărilor poligraf solicitate de MAI, Ministerul Public şi Instanţele de judecată. 
Participarea la cercetarea la faţa locului în cazurile grave, în care sunt indicii ale prezenţei unui 
comportament de tip psihopatologic. 
- Supervizarea activităţilor din mai multe Laboratoare Poligraf ale Politie Romane  
- Activităţi de evaluare psihologică în cadrul SC Psihorom Centrum SA 
- Activităţi didactice  

Numele şi adresa angajatorului   Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Sector 5, Strada Eforiei nr.3-5, Universitatea 
Hyperion, din Bucureşti, Universitatea Lucian Blaga, SNSPA-Bucuresti  , Universitatea Titu 
Maiorescu din Bucuresti . 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Examinări poligraf, activităţi de supervizare, activităţi didactice, de evaluare psihologică 

 
Educaţie şi formare 

 
 
 

Perioda  

 

2010 , 2014 -Currsuri de Perfectionare in domeniul tehnicii Poligraf sustinute de Raymond Nelson, 
presedintele American Poygraph Association organizate de Lafayette Instruments SUA 

2011-2013 - Cursuri Postdoctorale în domeniul Managementului Cercetării Avansate şi Expertizei 
Medico-Legale Psihiatrice – IML-Iaşi, Timişoara, Bucureşti  

2008 – Doctor în psihologie - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii 
din Bucureşti. Titlul lucrării: „Diferenţe de reactivitate psihofiziologică funcţie de gravitatea infracţiunii 
şi recidivă evidenţiate prin metoda Poligraf” 

2008 - Curs de Analiza Comportamentală (Profiling) susţinut de specialişti FBI la Bucureşti 

2003-2008 - Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti - licenţa obţinută în sesiunea iunie 
2008 

2003 - Curs postuniversitar de perfecţionare în domeniul Psihologiei Judiciare în cadrul Facultăţii de 
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 
2001-2002 - Curs postuniversitar de specializare în domeniul Ştiinţelor Penale - Criminalistică în 
cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti 
1991-1995 - Facultatea de Psihologie şi Sociologie din cadrul Universităţii Hyperion, cu diplomă de 
licenţă obţinută în feb. 1997 la Facultatea de Psihologie si Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din 
Bucureşti  
1986-1989 - Şcoala Militară de Ofiţeri Activi „Ioan Vodă” Sibiu  
1982-1986 - Liceul Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia  

   

 Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă  Maghiara 

 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

 

Limba franceză    fb  fb  fb  fb  fb 

Limba engleză    b  b  b  b  s 
(*) Nivelul Cadrului european de referinţă pentru limbi 
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Competenţe şi abilităţi sociale  - Capacitate foarte bună de relaţionare şi comunicare cu beneficiarii serviciilor de psihologie oferite 
prin Laboratorul de detecţie psihologică a comportamentului simulat din cadrul Direcţiei Generale de 
Poliţie a Municipiului Bucureşti si a S.C. Psihorom Centrum SA 

 
Competenţe şi aptitudini organizatorice  - Management organizaţional şi social dobândit în cadrul Şcolii Militare de Ofiţeri Activi ,si de-a 

lungul carierei militare. 

- Aptitudini didactice dobândite în cadrul Centrului de Cercetări Psihopedagogice şi de Perfecţionare 
a Personalului din Învăţământul Militar  

 
 

Competenţe şi aptitudini tehnice  Cunoaşterea şi utilizarea aparaturii folosite în cadrul Laboratorului de detecţie psihologică a 
comportamentului simulat din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, 
(aparatura  de tip electromecanic ,model Stateman si aparatura de tip computerizat de tip LX 4000 si 
5000 al producatorului Laffayette Inc. Indiana SUA. 

Cunoasterea si utilizarea aparaturii de tip Struktura -Ungaria( Tahistoscop digital , Stabilometru 
Computerizat, Aparat de masurare a coordonarii manuale, Tremometru micromanipulativ, Aparat de 
masurare a rezistentei gallvanice a pielii, Aparat de testare psihologica Complexa –Psihocomb, 
Simulator de testare a capacitatii de coordonare psihomotorie, Aparat de testare a reactivitatii –RT). 

 
   

 
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare 

a calculatorului 
 Word, PowerPoint, Excel, Softuri  specializate pentru aparatura poligraf computerizata-LX 10.097-

LX11.4 
 

Permis de conducere  2002 - categoria B 
 

Membru în asociaţii profesionale  2010-prezent  Presedinte al Asociatie Romane de Psihologie Judiciara 
2010-prezent  Conducatorul Scolii Poligraf din cadrul Asociatiei Romana de Psihologie Judiciara  
2009-Expert criminalist autorizat de Ministerul Justitiei brevet nr. 468/29.06.2009 in specialitatea 
detectia comportamentului simulat ( poligraf.) 
2009-2013  –Membru al Comisiei de Psihologie Aplicata in dommeniul securitatii nationale ,Colegiul 
Psihologilor din Romania. 
2008 –prezent  Membru al Asociatiei Europene si Britanice Poligraf 
2004 – prezent Membru al Asociaţiei Psihologilor din România  
2002 –prezent  Membru al Asociaţiei Criminaliştilor din România  
1999 – prezent Membru al Asociaţiei Române Poligraf   

 
Atestate de liberă practică  1. Atestat de liberă practică cu nr. 1587 din data de 15.03.2006 în specialitatea Psihologie judiciară 

– evaluarea comportamentului simulat, treapta de specializare - psiholog principal autonom. 
2. Atestat de liberă practică cu nr. 1588 din data de 15.03.2006 în specialitatea Psihologie aplicată 

în domeniul securităţii naţionale, treapta de specializare - psiholog principal  autonom, 
3. Atestat de liberă practică cu nr. 1843 din data de 18.04.2006 în specialitatea Psihologia 

Transporturilor, treapta specialist autonom,  
4.   Atestat de liberă practică cu nr. 2345  din data de 15.03.2009 în specialitatea Psihologie clinica , 

, treapta de specializare - psiholog principal autonom. 
5.. Atestat de libera practică cu nr. 1842 din data de 18.04.2006 în specialitatea Psihologia Muncii şi 

Organizaţională, treapta - specialist autonom, 
6. Supervizor si formator  în domeniul psihologiei judiciare - evaluarea comportamentului simulat 

prin tehnica poligraf 
 

 Anexe   
 

Bucuresti  

Kiss Casaba 


