
Curriculum Vitae  
 

 

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume Seramis SAS 

Adresă Mihai Bravu, 162, Mizil, Prahova 
 

Telefon Mobil: 0729 043 355   

Fax  

E-mail seramissas@gmail.com 

Naţionalitate Romana 

Data naşterii 1. Octombrie. 1977 

Sex Masculin 

 

 

Experienta profesionala 
 

Perioada 

 
 
Prezent - 2010 
 

Functia sau postul ocupat  Terapeut  
 

Activitati şi responsabilitati principale Evaluare, consiliere, psihoterapie 

Numele şi adresa angajatorului Practica privata 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate Psihologie 

  

Perioada Prezent – 2009 

Functia sau postul ocupat Lector 

Activitati şi responsabilitati principale Susţinere curs/seminarii şi evaluare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Hyperion, Departamentul de Psihologie 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate Educatie universitara 

  

Perioada 2013 – 2009 

                        Funcţia sau postul ocupat Formator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Design şi implementare stagii de formare profesionala în  psihoterapia experientiala a unificarii 

Numele şi adresa angajatorului Societatea de Psihoterapie Experientiala Romana şi Centrul de Dezvoltare Personala, Consiliere şi 
Pishoterapie Experientiala al Univ. Bucuresti, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Educatie, formare profesionala, Consliere şi Psihoterapie 

  

Perioada 2008 – 2007 

                        Funcţia sau postul ocupat Psiholog clinician 



Activităţi şi responsabilităţi principale Evaluare psihologica 
Consiliere psihologica individuala si de grup 
Ateliere de lucru pentru dezvoltarea abilitatilor de consiliere 
Supervizarea consilierilor 
Conceperea planului de tratament    

Numele şi adresa angajatorului Comunitatea Terapeutica Valea Doftanei, Comuna Brebu, Prahova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Activitati de asistenta integrata postcura pentru consumatorii de droguri 
 

  

Perioada Martie 2006 – Mai 2007 

                        Funcţia sau postul ocupat Consultant Formare Profesionala 

Activităţi şi responsabilităţi principale Planificarea cheltuielilor; dezvoltarea de programe customizate; evaluarea nevoilor de instruire la client; 
livrarea de training si sesiuni coaching intern si la clienti. 

Numele şi adresa angajatorului    Business Consulting Centre , Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

   Consultanta in management 

Perioada Martie 2006 – Septembrie 2005 

                        Funcţia sau postul ocupat  Psiholog   clinician 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Management de proiecte, management de caz, 
   sedinte de consiliere psihologica.  
 

Numele şi adresa angajatorului Agentia Nationala Antidrog, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Coordonarea nationala a activitatilor de prevenire a consumului de droguri si de asistenta integrata in        
dependenta de droguri 

 

Perioada 

  
 
 Septembrie 2003 – Septembrie 2005 

                        Funcţia sau postul ocupat   asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Sustinerea seminariilor la cursurile de Stres şi Sanatate Mintala, Psihologie Medicala, Psiholosociologia 
Familiei, Consiliere  psihologica, Psihoterapie si Sugestiologie 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Hyperion, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Educatie universitara 

Perioada    Iunie 2005 – Septembrie 2005 

                        Funcţia sau postul ocupat Psihologclinician 

Activităţi şi responsabilităţi principale Evaluare si consiliere psihologica pentru consumatorii de droguri 

Numele şi adresa angajatorului Fundatia pentru Ingrijiri Comunitare, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

    Sanatate - asistenta pentru consumatorii de droguri 

Perioada    2002-2004 

                        Funcţia sau postul ocupat Psiholog 

Activităţi şi responsabilităţi principale Evaluare si consiliere psihologica pentru consumatorii de droguri 

Numele şi adresa angajatorului Salvati Copiii, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Sanatate - asistenta pentru consumatorii de droguri 

 

                                        Educatie 
 

 

  

                                                  Perioada 2012 - 2003 

Calificarea / diploma obţinută Doctor  



Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologie si psihoterapie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
                                             Internaţională 
 

 

                                                  Perioada 2003 - 2001 

Calificarea / diploma obţinută Master Degree 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihodiagnostic si psihoterapie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucuresti, Facutlatea de Psihologie si Stiintele Educatiei 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
                                             Internaţională 
 

 

                                                  Perioada 2001 - 1997 

Calificarea / diploma obţinută Licenta 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologie  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucuresti, Facutlatea de Psihologie si Stiintele Educatiei 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
                                             Internaţională 

 
 

Perioada                                                   2009 - 2001 

Calificarea / diploma obţinută Psiholog specialist in psihoterapie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Consiliere si psihoterapie experientiala si a unificarii centrata pe adult – copil – cuplu - familie 
Psihodiagnostic experiential 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Societatea Romana de Psihoterapie Experientiala 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
                                             Internaţională 
 

 

                                                  Perioada Noiembrie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Formator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metode si tehnici de invatare a adultilor 
Formarea si dezvoltarea de competente/abilitati 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Schultz Consulting 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
                                             internaţională 

Curs Acreditat de Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

  

  

Limba maternă Romana 

 
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 



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

 
 

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare interpersonala, Prezentare 

 
 

Competenţe şi aptitudini organizatorice coordonare grupuri 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Word. Excel, SPSS, Internet Explorer, Microsoft Project 

 
 

Permis(e) de conducere Detin permis de conducere categoria B. 
  

 
 
 

Bucureşti  
Sas Seramis 


